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KLART MED TOMTKÖPET
Föreningen och kommunen har
skrivit på köpeavtalet och FOM
1/1/2021 äger föreningen
Vintunnan1/tomten.

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
Fabian Lindh – Ledamot
tel. / brevlåda 105 A
Ansvarar för miljö
Göran Lindell – Ledarmot
tel. 0737-871602/ brevlåda 77a
Mailadress:
Vin-tunnan@hotmail.com

NYTT AVTAL MED TELIA
Föreningen har tecknat nytt avtal
”kollektivavtal” med Telia. Detta innebär
att alla lägenheter kommer att få
bredband 100/100 och befintliga
telefoni, tv.. Vi behöver inte säga upp
våra nuvarande avtal med Telia, detta
ombesörjer Telia i samband med att
nya avtalet börjar gälla.

GULA HUSET
Arbetet fortsätter med parken utanför
Gula Huset. Altanen utanför är
förlängd för att skapa större yta att
umgås på. Även en ny plattsättning
är klar. Belysning kommer att
monteras snart.

RADIATORER
Efter sommaren är det viktigt att kolla
så att elementen fungerar. Se därför
till att höja och sänka värmen lite,
detta för att undvika att det lilla
spindelstiftet i packboxen fastnar.

BRANDSKYDD
Under den mörka delen av året är det
mysigt att tända levande ljus. Men glöm
inte att släcka dem, då många bränder i
hemmet sker just i november,
december och januari. Att ha ett bra
och fungerande brandskydd gäller inte
bara den mörka årstiden utan givetvis
under hela året.. Gör en extra koll att din
brandvarnare fungerar!

JULGRANAR
När julen är över så kan man ställa ut
granen mellan kompostcontainern
och garageväggen före den 18/1/ 2021,
om man vill slippa köra iväg med den
själv.

BUDGET
Budget för 2020 är klar.
Månadsavgifterna lämnas oförändrade
under nästa år

HEMSIDA
Styrelsen arbetar på att skapa en ny
hemsida. Finns det någon i föreningen
som är duktig på att fotografera och vill
hjälpa till så kontakta styrelsen.
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