Bästa medlemmar i Omtanken!
Det är ett tag sen vi skickade ut ett ordinarie informationsblad så det kan vara hög tid att rapportera
lite vad som hänt i vår förening. Styrelsen samlades senast den 11 september och nedan följer
några punkter som togs upp.
•

Först vill vi dock ge en ros till Bosse Karlsson från FF som fixat våra grusgångar och klippt
gräset senaste tiden, vi är mycket nöjda med vad han gör.

•

Alla iakttagelser, utom besiktning av lekplatser, som gjordes vid vårvandringen är nu
åtgärdade. Om ni ser saker som ni tycker ska fixas så skicka ett mail via kontaktsidan eller
lägg en lapp i lådan utanför lokalen så ska vi se om det går att ordna.

•

Det pågår en översyn av att våra ytterdörrar stänger som de ska. Vi håller på att byta ut
dörrstängare och justerar dörrar men kan ni under tiden vara snälla och kontrollera att dörren
verklig går i lås.

•

"Christer målare" har nu målat alla balkonger/ paneler och det blev verkligen snyggt.

•

Vi hade beslutat om spolning av våra avloppsstammar men efter inrådan från FF så slopas
detta då det inte är stammarna som slammar igen utan anslutningarna mot respektive
lägenhet. Så om ni får tendens till stopp så kontaktar ni FF så ordnar de att spolning sker av
ert avlopp. Värst är det i anslutningen från köket då fett som spolas ner stelnar i rören.

•

Vi vill från styrelsen sida framföra vårt varma tack till alla som givit oss ros för att vi ordnade
30 års festen. Känns mycket roligt och inspirerande att få den återmatningen.

•

Till sist vill vi komma med en uppmaning som borde vara självklar men som tydligen inte är
det. Om någon vill ha fest i sitt hem och dessutom sätter upp en lapp i trappan för att förvarna
om detta så är det INTE OK att på morgonen efter mötas av anonyma lappar med klagomål
från grannarna. Även om vi bor i flerfamiljshus så är det definitivt tillåtet att ha fest och skulle
det bli för högljutt så ringer man i så fall på och ber snällt att ni önskar att de dämpar sig lite.
Hänsyn gäller i båda riktningarna!
Med vänlig hälsning styrelsen
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