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Nytt utseende på hyres/avgiftsavier
Fr.o.m denna avisering kommer avierna att skrivas ut från EAS i Stockholm och skickas till Dig via posten. (de skall
vara ute under v 24). Skillnaden för Dig blir bara – att jag ber Dig betala med rätt månadsavi (d.v.s. nu i juni tar
avin med förfallodag 30/6 o.s.v.).
För Dig som har autogiro kommer pengarna att dras på Ditt konto den 30/6, 1/8 och 31/8, som vanligt gäller, att
beloppet skall finnas tillgängligt på kontot dagen innan.

Sopning av gångar och p-plats
Den 22/6 är vi lovade sopning. V.v. sopa där inte maskinen kommer åt.

Målningen av husen
Efter föreningsstämman har styrelsen åter behandlat
färgsättningen av husen.
Det vi snabbt kom fram till, var att det får bli
styrelsens uppgift, att bestämma färgsättningen.
Vi har tagit hjälp av färgsättningsexpert, färghandlare
och målaremästare, samt av de åsikter som framkom
vid stämman. Vi har låtit göra databilder, tittat på
utskrift och dataskärm. Tittat på rött, grått, brunt m.m.
Tittat på provkartor.
En enhällig styrelse har beslutat följande:
Den gula färgen skall vara som tidigare,
och den röda skall vara faluröd så som
garageportarna. Vi kommer att provmåla ett hus i år
(om målaren har tid – förhandling pågår.)

Detta gäller bara 4-lägenhetshusen
Skador på inglasad uteplats (i balkongkontruktionen)
En rostskadad balkongkonstruktion har vi upptäckt.
Vi kommer därför att kontrollera alla inglasade uteplatser och ta stickprov på ett antal balkonger utan
inglasade uteplatser.
Du som bor med balkong glöm inte bort, att Du måste
tvätta balkongen och trappan upp till lägenheten, från
allt grönt – pollen eller alger. Starta med ljummet vatten,
lite diskmedel och en borste.

Det är dags att beställa färg till staketen(du får färg vart 5:e år) och olja till balkongerna:
Vi/jag har inte målat på 4 år och beställer gul färg till staket
Vi/jag beställer olja till balkongen.

Namn…………………………………………………………………………
Husensjövägen ………….

Lägenhetsnr………………………………

Klipp ut och lämna kupongen till Förvaltaren, Husensjövägen 57 A, senast den 12/6-05
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