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•

Luftkonditionering får installeras, enligt föreningens anvisningar.

•

Bidrag ska sökas för installation av laddstolpar. Upp till 50 % av kostnaden är bidragsberättigat.

•

Ny cirkulationspump för värmen ska installeras.

•

Socklar på några lägenheter ska putsas för att se arbetsinsatsens omfattning.

•

Fönsterblecken ska åtgärdas hos de som har anmält behov, ska arrangeras och meddelas.

•

Inventering av våra fönster avseende skick, funktion, ev plåtbeklädnad och åtgärdsbehov ska
utföras. Länk till webformulär ska mailas till medlemmarna. Ett kostnadseffektivt och bra sätt att få
in önskad information.

•

Soptunnelocken som finns på gavlarna till de flesta treorna, och som slutade användas för
sådär 25 år sedan hos oss, ska ersättas av släta lackerade plåtbitar av aluminium.

•

Brandsynen av garagen sker som tidigare anmält den 5 oktober, mer detaljer kommer att
skickas till garageinnehavarna.

•

Container är beställd till den 4, 5 och 6 oktober.

Överlåtelser. Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna:
190801 - Annika Leifsgård, 51D
190923 - Sofia Gullberg, 45C
191014 - Gunilla Christensen, 59B
200102 - Amanda Hoffman och Markus Andersson, 53 C

190830 - Ann Dahlin, 49C, är medlem sedan tidigare
191014 - Cecilia och Patric Weberg, 57 A
191031 - Milena Vujosevic och Martin Lindgren, 67C

Ni finner aktuell information om detta på hemsidan, under rubriken ”För medlemmar/Överlåtelser”.

Årlig översyn
Fläkt- och
ventilationssystemet
kommer att servas
under oktober
månad.

Städdag
Lördagen den 21/9 09.00 -12.00
ska ytor som behöver åtgärdas
fixas till. Samling vid föreningslokalen. Alla är hjärtligt
välkomna, anmäl dig här så vi
vet hur många vi blir.

Företaget Climat80
kommer att avisera
detta i september via
lapp i lådan.
De tar även med sig
filter till tilluftsdonen
som de delar ut.

Det gamla Husensjö
Hemsidan har fått ett nytt inslag
- Det gamla Husensjö - där just bilder
och information från förr visas, håll utkik
ni som är intresserade av detta.
Det första inlägget publicerades den
28 augusti.

Vi vill åter uppmana alla, medlemmar
och besökande till oss, som kör cykel, bil
eller el-skoter på området, att iaktta
försiktighet och köra vääldigt låångsamt.

Enligt våra ordningsregler är bilkörning på föreningens område enbart tillåten
vid av- och pålastning. Så fort detta är gjort ska fordonet köras ut igen.
För allas trevnad och säkerhet ber vi alla att följa detta.
Mats Larsson, 35 E, 0768-500 351

