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Styrelsen
Mohammad Saiady – Ordförande
tel. 0725-003022 / brevlåda 115
Ansvar för ekonomi
Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg
Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Micke Snäll – Ledamot
tel. 0735-047209 / brevlåda 13
Ansvarar för hemsidan, nycklar och
taggar
Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö
Åsa Fallman – Ledamot
tel. 0702-512999 / brevlåda 61

GARAGE

FELANMÄLAN

Trälisten som sitter runt varje
garageport kommer att oljas in
framöver. I och med att detta arbete
utförs kommer garaget öppnas med
huvudnyckel. Det är Nisse och Göran
som kommer arbeta med att utföra
detta arbete.

I de fall det uppstår problem och
boende behöver gör en felanmälan
ska detta göras till HSB. En
felanmälan kan göras på deras
hemsida
https://www.hsb.se/ostergotland/fela
nmalan/ eller på telefonnummer
0104424000. Vid akuta fel under
helger och kvällar ring på
telefonnummer 0104424000.

FÖRENINGSSTÄMMA
Utifrån rådande läge gällande covid-19
covid
har föreningen ej kunnat genomföra
den årliga stämman. Styrelsen tittar just
nu på alternativa lösningar för hur vi
ska genomföra en stämma på bästa
sätt för våra medlemmar. Information
gällande stämma kommer inom kort.

UTEPLATS VID GULA HUSET
Som ni alla säkert har sett så håller vi
på att göra om utanför Gula Huset. Då
den tidigare ytan inte användes
kommer vi skapa större möjligheter till
att nyttja den. Tanken är att anlägga
flera plattsättningar där bord och stolar
kommer att ställas. Det kommer även
att läggas gräs samt plantering av träd
och mer belysning. Detta för att skapa
trivsel i vårat område, (Vintunna
parken)

Ansvarar för Gula Huset

INBROTT I FÖRRÅD
Göran Lindell – Ledarmot
tel. 0737-871602/ brevlåda 77a
Mailadress:
Vin-tunnan@hotmail.com

Det har varit inbrott i flera förråd i vårat
område. Dessa händelser är
polisanmälda. För att förebygga detta
är det bra om vi alla är vaksamma på
vad som händer i området. Kanske ta
en extra promenad och vara synliga.

ASFALTERING I OMRÅDET

www.vintunnan.com

I samband med att PEAB kommer och
asfalterar i området har boende
möjlighet att kontakta Anders
Svensson 072-5335067
5335067 i de fall någon
önskar få asfalterat utanför entré eller
liknande. Detta beställs och betalas av
boende.

Felanmälan för tvättstugor görs
till Östgöta Maskintjänst på 013102230.

FRIKÖP AV TOMTRÄTT
Styrelsen fortsätter att driva frågan
gällande friköp av tomträtt. Vi gör vad
vi kan för att få köpa tomten och
frågan har nu blivit medial. Corren
har skrivit flera artiklar gällande
våran önskan att få köpa och hur det
har hanterats.

MÖSS
Om någon har problem med möss
inne i lägenhet så kontakta Nisse.
Det har visat sig att det går att
åtgärda genom att fylla vissa
utrymmen med expanderingsskum.
Nisse ombesörjer detta.

Termostater
För att minska energi förbrukning och
även motionerar ventiler på element,
vrid termostater till läge noll under
sommar tid.
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