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Bytet av låssystem – utdelning av ”taggar” torsdag 11 mars kl 19
Som ni sannolikt har märkt har bytet av låssystem påbörjats. Som tidigare informerats så innebär lösningen att
medlemmarna kommer att få tre sk taggar per lägenhet för att ta sig in genom portar, ner i källarutrymmen samt
till tvättstugan. Av olika anledningar som inte styrelsen rår över har delar av arbetet dragit ut på tiden. Nu har vi
dock fått i stort sett alla taggar och behöver dela ut dessa snarast. Två ur styrelsen kommer vara i Fatburen i
morgon torsdag 11/3 mellan kl 19-20 för ”corona-säker” utdelning av dessa. Ni kommer då även få skriva
på ansvarspapper som innebär att man åtar sig att anmäla ev förlust av tagg till styrelsen samt att ersätta den
borttappade taggen till en kostnad om 300 kr. Då det är tight med tid för utdelning av taggarna kommer vi att ha
en övergångsperiod där koden fortsatt kommer att fungera till ytterportarna. Om man inte har möjlighet att
komma till Fatburen i morgon kommer vi försöka nå er i ert hem de närmaste dagarna. Vi hoppas dock att så
många som möjligt kan i morgon då det underlättar för samtliga.

Tack alla grannar!
Styrelsen kan konstatera att uppmaningen om att inte förvara vagnar och cyklar i portalerna och trappuppgångar
har hörsammats - stort tack för det! Vi är samtidigt fullt medvetna om att det sannolikt inte upplevs som
optimalt för samtliga men vi har som sagt ingen annan lösning just nu. Vi vill återigen uppmana de medlemmar
som har ett förslag till alternativ lösning att höra av sig till styrelsen.

Stökigt på gården
Det är varje förälders/målsmans ansvar att se till att de leksaker som barnen har använt på gården plockas
undan. På senare tid har det varit ganska ”stökigt” med trehjulingar som lämnats precis utanför portar och
skateboards mitt i gångarna etc. Det är viktigt att vi alla tänker på att vi är många som ska samsas på samma yta
och där vi alla har olika behov.

Renovering av fönster in mot gård
Styrelsen har tagit in offerter avseende renovering av fönster in mot gården. Detta arbete kommer att behöva
göras nu under våren sannolikt och vi vill därför redan nu uppmärksamma er på detta. När det blir aktuellt
kommer man att behöva få tillträde till respektive lägenhet med fönster in mot gård. Vi återkommer med mer
information om detta.

Vårstädning 8 maj
Årets vårstädning äger rum den 8 maj. Trädgårdsgruppen återkommer med mer information om detta längre
fram.

E-postadress
Glöm inte att anmäla till styrelsen på styrelsen@fatbursbrunnen.com om ni ändrat er e-postadress, om ni inte
längre vill ha nyhetsbreven eller om ni är nyinflyttade och därför inte tidigare har anmält er adress till oss.

