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Renovering av fönster in mot gård – arbetet delvis klart
Fönsterrenoveringen är så gott som klar. Det som kvarstår är målning av ett antal fönsterbleck samt fönstren i
trapphusen. Båda dessa delar kommer att göra med hjälp av en skylift till våren.

Renovering av hissarna – start i MP 19 v 7
När en renovering är klar tar den nästa vid. Nu påbörjas arbetet med att helrenovera och modernisera våra
hissar. Arbetet påbörjas i MP 19 v 7 och förväntas pågå i den uppgången till och med v 11. Därefter arbetar
man sig vidare enligt samma princip; MP 19A v 12-16, MP 21 v 11-15 och Tim 33 v 16-20. Under arbetets
första vecka vid varje ny etapp bör man räkna med att hissen är helt avstängd från tisdag till ca söndag. Då
genomförs rivningsarbetet av gamla hissen. Därefter kommer det gå att vissa tider nyttja hissen efter
överenskommelse på förhand.

Extrastämman maa stambytet – vi siktar på v 10-11, datum kommer
Vi har tidigare påannonserat att vi skulle kalla till en extrastämma för att ta beslut om att genomföra stambytet.
Vi har nu beslutat om ett företag som kommer att genomföra projekteringen inför stambytet och det företaget
kommer att närvara vid extrastämman för att kunna svara på era frågor. Det behövs, som tidigare informerats
om, 2/3-majoritet som röstar för ett stambyte vid det tillfället. Kallelse kommer.

Soprummet – en stilla vädjan
Du som har lämnat stora frigolitblock i soprummet kan väl ta bort dem och kasta dem på annat ställe. Det är
nämligen inget som vår sopleverantör tar hand om utan vi kommer att få betala extra för det. Likaså med påsen
med textilier.

Uthyrningsrummet ska hyras ut
Vi har tidigare informerat er om att styrelsen undersöker möjligheten att hyra ut uthyrningsrummet under en
längre fast period. För närvarande för vi samtal med ett uthyrningsföretag om en lämplig hyresgäst som väntas
flytta in senast 1 mars, men sannolikt tidigare. Den personen har tilldelats nummer 99 för bokning av
tvättstugan och bastun.

Tvättstugan – förhållningsregler
Under senare tid har det slarvats lite med städningen i tvättstugan. Styrelsen rannsakade sig och insåg att det
kanske inte är jättetydligt utkommunicerat. Efter nyttjad tvättid ska du rengöra filtren i torktumlarna och
torkskåpet. Sopa efter dig om det ser skräpigt ut. Skölj bort kvarblivet tvättmedel i tvättmedelsfacken. Kort och
gott sunt förnuft – hur vill du att det ser ur när du kommer? Lämna den sedan så efter dig.

