Bästa medlemmar i Omtanken!
Tisdagen den 9de maj avhölls styrelsemöte och nedan är några punkter som avhandlades.
-

Genomgång av vårvandringen som gjordes i april och det resulterade i ca 25 olika punkter
med allt ifrån rengöringar av tak till upprustning av utemöbler och plattgångar. Allt kan inte
göras omedelbart utan en succesiv förbättring kommer att ske under flera år.

-

Det stundas ljusa och varma tider nu och vi vill passa på att påminna om att endast elgrillar
är tillåtna på våra balkonger. För uteplatser på mark gäller att gasolgrill (ej kolgrill) får
användas om den är placerad minst 4 m från fasad. Grillarna på gården är till för allas
trevnad och avsedda för kol. Dock vill vi påminna om att göra rent dem efter användning.
Det var tyvärr ingen vacker syn som mötte oss under vårvandringen med kol sen förra året
liggandes kvar. Får vi be er lägga folie i botten och ta bort den med kolet när det svalnat.

-

Vid rastning av hundar vill vi bara påminna om det självklara att plocka upp avföring i
plastpåsar och lägga det på avsedd plats.

-

Varje lägenhet förfogar över två förråd och det finns ytterligare ett antal som kan hyras ut.
Detta kommer att kosta 50 kr/ månad och debiteras på månadsavgiften. Anmälan om behov
kan ske via hemsidan eller genom att lägga en lapp i brevlådan vid vår lokal.

-

Ytterligare en notering där vi behöver en uppryckning är att bilar ställs inne på våra gårdar
och på våra gräsmattor. Detta får inte ske pga. att utryckningsfordon alltid har företräde på
våra vägar. Vi får be er upplysa hantverkare som ni hyr in att efter avlastning parkera på
våra parkeringsplatser vid Tornhagsvägen. Parkeringstillstånd fås av FF.

SIST MEN INTE MINST!
Den 7de juni kl. 18 är ni alla varmt välkomna till lokalen för då är det:

GRILLFEST

Med vänlig hälsning Styrelsen
2017-05-09
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