Bästa medlemmar i Omtanken!
Då har vi avhållit vårens stora begivenhet, årsstämman 2018, vilken var en lika välbesökt tillställning som
den extra stämma vi hade i mars dvs ca 75 personer. Vi från styrelsen får framföra vårt varma tack till alla
som såg till att göra stämman, som förträffligt leddes av Ingvar Karlsson, till en trevlig tillställning. Vi har
även under april haft ett styrelsemöte varvid följande avhandlades:


Kontroll av ventilationen fortgår och vi vill gärna ha återmatning från er som bor i 2, 6, 8, 14 och 16 där
det enligt uppgift ska vara genomfört nu om ni upplever någon förbättring. 2 C står på tur nu att få en
genomgång.



Vid bytet av namnskyltarna på dörrarna har vi noterat att våra trapphus börjar se slitna ut på vissa
ställen och vi kommer att göra en inventering och en plan för renovering där så behövs. Man kan i
sammanhanget notera att installationen som bredbandsbolaget gjort inte är genomförd med någon
större estetisk känsla. Dvs den är i vissa fall direkt bedrövlig! Vi ska se vad vi kan göra för att förbättra
den situationen...



Vi kommer även att göra en sk. ”vårvandring” där vi besiktigar våra fastigheter utomhus för att se om
det finns något som behöver åtgärdas. Finns alltid lite skavanker här och var som behöver åtgärdas.



Vi har som ni säkert noterat fått problem med några som tycker våra hus ska användas som
anslagstavla, dvs de tycker det är ”jättekul” att klottra på fasaderna. Vi vill uppmana er att hålla utkik
efter marodörerna så ska vi se om vi kan ta dom.



Vi kommer att ställa upp en container mellan den 4-7 maj så att ni kan rensa ev. skräp från era förråd
etc. Lappar sätts även upp i entréerna om det.



Nya cykelställ är inte bortglömda. Det är bara att det är svårt att hitta lämpliga lösningar som inte
kostar 6 siffriga belopp. Vi kommer att återkomma i ärendet.



Får vi även påminna om att ni hör av er om ni ser att varmvattnet är rostbrunt. Vi kommer att se över
värmeväxlaren och eventuellt byta ut den.



Läsaren på p-huset är utbytt och det gör att alla taggar som är ”utgångna” inte fungerar längre.
Kontrollera att era respektive taggar fungerar och om de inte gör det så hör ni av er till FF.



Till sist vill vi påminna om att sommaren är i antågande och så även vår grillfest. Reservera kvällen
den 7 juni! Mer information om det kommer framöver.

Med vänlig hälsning styrelsen
2018-04-19
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