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Vikten av att låsa entrédörrar
Under vintern har vi haft problem med obehöriga personer som vid flera
tillfällen har kommit in i huset på så sätt at någon i huset släppt in dem.
Tyvärr har det också skett ett inbrott i en av våra lägenheter. Det är viktigt
att hålla entrédörren låst samt att inte släppa in okända i huset. Om ni
träffar någon ni inte känner vid entrén fråga gärna på ett vänligt sätt vad
dem har för ärande. Ska de besöka någon i huset får ju de släppa in dem
själva. Det är inte heller tillåtet att ha dörren öppen i flera timmar då man
ska t.ex. flytta ut eller in mm.

Container
Vi kommer ställa fram en container på gatan för grovsopor någon gång i
slutet av mars eller början på april. Det exakta datumet meddelar vi
längre fram med en infolapp på anslagstavlan i varje hus. Det är som
vanligt det brännbara som vi får slänga i containern. Har ni några större
möbler som ni vill slänga får ni gärna demontera dem så att de tar mindre
plats. Det kommer också ges möjlighet att slänga mindre elapparater
samt elektronik, dock inga vitvaror så som spis, kyl/frys mm. Inte heller får
man slänga farligt gods som färg, bensin, kemikalier mm.

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

Styrelsen har genom åren anordnat aktivitetsdagar både på våren och
hösten. Man fixade till i rabatterna, städade runt i området, planterade
blommor och annat. Aktivitetsdagen såg vi också som en möjlighet att
träffa våra grannar och umgås och kanske grilla efter man gjort fint runt
husen. De senaste åren har vi hoppat över detta med motivering att det
var alldeles för få som deltog. Men det är inget som säger att det behöver
förbli så. Har ni åsikter om detta eller om ni efterlyser att vi börjar igen med
aktivitetsdagen så hör gärna av er till oss i styrelsen.

Utemiljö
Nu när våren är på ingående och dagarna blir längre och ljusare och vi
kommer vistas mer utomhus är det viktigt att vi värnar om vår utemiljö.
Som ni känner till är det inte tillåtet att rasta hundar på gräsmattan. Inte
heller ska vi spela bollsporter på gräsmattan. Vi kommer försätta gallra
bort de träd som är felplacerade eller blivit för stora. Bl.a. har vi ett
körsbärsträd vid entrén på Teleskopgatan 12 samt två björkar som vi ska
försöka byta ut mot mer lämpliga träd.

Tvättstugan Teleskopgatan 10
Renovering av tvättstugan i hus 10 pågår för fullt och vi beräknar att den
kommer vara färdig i tid. Det kommer också bytas delar av klinkergolv i
entrén på Teleskopet 6 (från entrédörren till hissen). Anledningen till detta
är att golvet har rest sig och en del plattor har lossnat. Det kommer också
att bytas kakel på duschväggen i bastun på Teleskopgatan 6.

Styrelserummets öppettider
är torsdagar 17:00 -18:00

Ventilationen

