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Vi har i tidigare nummer av Teleskopnytt informerat om att hissar i
samtliga hus kommer att bytas ut. Det kommer bl.a. monteras nya
lättmetallkorgar samtidigt som de gamla tunga dörrarna på varje
våningsplan kommer att monteras bort och ersättas med nya
automatiska dörrar vilket kommer att göra våra hissar toppmoderna och
handikappanpassade.
Hissarbeten är planerade till vecka 33 för Teleskopgatan 10 och vecka
36 för Teleskopgatan 8. Arbetet beräknas ta ca 4 veckor per hus och
under den tiden kommer hissar att vara helt avstängda. Hissar i övriga
hus kommer att bytas ut år 2014 med start vecka 2.
Viktigt att påpeka i sammanhanget är att finansieringen av hissbyten
helt sker med medel ur underhållsfonden, dvs. med pengar som
föreningen har sparat ihop för underhåll av fastigheten.
Ytterligare information om hissarbeten kommer komma längre fram. Vid
eventuella frågor är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen.

Vill du göra
felanmälan? Vänd er till
EKC, nummer 0771-860
860

Trädvård
Som ni säker har märkt har vi anlitat en arborist som beskurit våra träd.
Dessutom har en del träd som varit gamla och för stora tagits bort.
Räddningstjänsten har bland annat rekommenderat att några av dessa
träd skulle tas bort då de pga. av sin ålder och storlek kunde utgöra en
fara för boende. Vi kommer att fortsätta med beskärningen av träd
under sommaren (de träd som är inte lämpliga att beskära under
vintervåren).

Vår utemiljö
Nu är snön borta och våren och den efterlängtade solen är här. Våra
gångbanor, trottoarer och gräsmattorna har blivit mer synliga. Denna
syn är tyvärr inte alltid så trevlig. Vi har sett att folk inte plockar upp efter
sina hundar som de rastat på gräsmattan. Dessutom har
nedskräpningen ökat med allt från att det ligger matrester och rakhyvlar
till massvis med cigarettfimpar mm runt så gott som alla våra hus. Denna
utveckling är mycket beklaglig och gör att vår utomhusmiljö försämras
avsevärt. Dessutom kan skräpet utgöra en fara för våra lekande barn.
Att använda sig av en papperskorg eller en askkopp på balkongen kan
inte vara så mycket svårare än att direkt slänga skräpet på gräsmattan.
Vi i styrelsen vill be alla boende att hjälpas åt att hålla vårt område rent
från nedskräpning. Det är i allas intresse att vi har det lika rent utomhus
som inomhus.
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Besök av Räddningstjänsten
Styrelserummets
öppettider är
måndagar jämna
veckor, 18-19

Nyligen hade föreningen besök av Räddningstjänsten där vi tillsammans
med dem gick igenom alla hus. De var mycket nöjda med hur det ser ut
i husen och runt omkring. Förenigen fick några mindre anmärkningar
som behöver åtgärdas, mest relaterat till entréplan och i källare. Dessa
anmärkningar har att göra med nya krav på husägare som tillkommit i
samband med att nya regler utarbetats gällande brandsäkerhet.

Kontakt med styrelsen
En del av styrelseledamöterna får telefonsamtal från medlemmar så
tidigt som kl. 06:30 och så sent som kl. 23:00 på kvällar. Att ringa till
styrelsen för att få svar på sina frågor är i sig absolut inte fel, men vi skulle
uppskatta om telefonsamtal gjordes under rimliga tider på dagen.
Dessutom vill vi be alla medlemmar att vid eventuella fel, störningar mm
ringa direkt till felanmälan.
Känner man sig otrygg i sitt boende vid vissa händelser ska man ta
kontakt med ordningsmakten. Sedan är det alltid bra att i efterhand
skriva ett brev till styrelsen och förklara situationen/problemet.
Vi hade nyligen en händelse med en berusad person som skrek och
bankade på folks dörrar i 8-ans hus. I sådana situationer skall man inte
ringa till oss då det är ett ärande för polisen och det är dem man ska
ringa.
Vi skulle dessutom vilja be er att vid de tillfällen då ni lämnar information
till oss att ni använder det gamla sifferregistret 1-220. Använder ni er av
det nya fyrsiffriga registret, så ber vi er att bredvid lägenhetsnumret även
uppge vilket hus ni bor i. Detta för att samma lägenhetsnummer finns i
alla hus.

