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Serviceveckor - vecka 38 och 39.
Som tidigare meddelat kommer fyra företag att utföra
service och besiktningar i våra lägenheter. Om du inte är
hemma, lägg nyckeln i nyckeltuben så de kommer in.
Om oss - Ordningsregler – Stadgar – Sopsortering
Ett häfte i A5-format som vi har
sammanställt kommer inom den
närmaste månaden att delas ut till
alla 67 hushåll. Den ersätter den
svarta pärmen som vi använde
under många år men som inte
varit särskilt uppdaterad eller
distribuerad de senaste åren.

I och med utökning av antalet detektorer kompletterade
vi med larmsändare som
skickar SMS till en larmgrupp
bestående av styrelsen.
Larmet går alltså inte automatiskt
till Räddningstjänsten.

Bredablick tar över mer
Vi har tecknat avtal med Bredablick att ta del av deras
tjänster avseende vårt soprum, tömning av våra papperskorgar och till våren även trädgårdsskötsel.
Nu återstår att se om de klarar att hålla nivån som våra
egna medlemmar har haft när de har skött detta.
Kostnaden för föreningen är likvärdig.

Ännu mer larm
I våra stadgar anger vi att varje bostad ska ha minst en
brandvarnare. Har man två plan ska det finnas en på varje
plan. Kontrollera funktionen på brandvarnarna, behöver
du någon? Skicka ett mail till info@ingegerd.com så får du
en ny/nya.
Detta är livsviktigt, för mer och fler än bara dig.

Container
Grovsopscontainer är beställd till 2 - 4 oktober.
Vi vill betona att följande är inte tillåtet att kasta i den:
- Däck
- Farligt avfall, dvs kemikalier
- Batterier
- Tryckimpregnerat trä

Sopsorteringen
Vi är övertygade om att nästan alla förstår det här med
att sortera rätt. Trots det upptäcker man felaktigt
sorterade sopor då och då. Om ni är osäkra, vänligen läs
informationen från NSR som finns uppsatt längs väggarna.

Fix av takskägg
I nästa vecka kommer även några lägenheter som har
ruttna brädor i takskägget att få de åtgärdade. För att nå
upp kommer lift att användas i en del fall.
Lekplatsen, den södra
Gungbrädan, som har
sett sina bästa dagar,
ska bytas ut. Den
kommer att ersättas
av några fjädrande djur.
Troligtvis kommer de
att levereras under november månad.

Några tips:
Plastkrukor -> Restavfall, i en påse för hushållssopor
Dricksglas -> Restavfall, i en påse för hushållssopor
Stekpanna -> På återvinningscentral: Metallskrot eller i
vår Gropsopscontainer den 2-4 oktober
Trasig spegel -> På återvinningscentral: Deponi eller i vår
gropsopscontainer den 2-4 oktober
Tidningar lämnas givetvis utan plastomslag
Ett axplock på den senaste tidens felsorterat avfall har vi
samlat här. Ingen munter syn direkt.

Lekplatsen, den norra
Sargen som avskiljer sanden från omkringliggande
material är rutten / uppbränd och ska bytas.
Staketet runt gungställningen ska tas bort. Det är ändrade
regler som reglerar detta.
Även dessa åtgärder utförs under november månad.
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Larm – utökad funktion
Vi har sedan tidigare installerat brandlarm i
undercentralen, målarboden och soprummet.
När larmet har aktiverats har en lampa på gaveln tänts
och ett signal har ljudit.
Detta är nu kompletterat med larm i de garage där vi har
laddutrustning för el- och laddhybridbilar.
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Felanmälan eller frågor till oss
- Kan man göra på hemsidan, med ett
mail till info@ingegerd.com eller med
en lapp i brevlådan i soprummet.
Till sist…
- Uppmanar vi för allas trevnad att visa hänsyn till
varandra. Ska man ha fest, informera grannarna.
Det ska vara tyst i området efter klockan 22.00.

info@ingegerd.com
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