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Grovsopscontainer
En container för grovsopor kommer att vara uppställd
under perioden 17-19 april.
Farligt avfall får inte kastas i den. Vad är då farligt avfall?
Läs mer här.

Vill ni göra en insats för föreningen?
Föreningen är alltid intresserad av personer som vill
hjälpa till att driva vår förening framåt. Det finns flera
uppdrag att hantera, bland annat med trädgårdsarbete.
Känner du att du är den rätt person för det?
Hör av dig till info@ingegerd.com.

Våtrumsbesiktning på gång
Vi anlitar Anticimex vart tredje år för
att göra våtrumsbesiktningar av våra
67 lägenheter. Det är dags nu och vi
återkommer med mer info senare.

Föreningsstämman
Sista datumet att hålla föreningsstämman är den 30
juni. Kallelse ska vara ute minst 14 dagar innan.
Just nu har vi inte någon information om när och hur
detta ska ske. Vi återkommer alltså.
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Fläktrengöring på gång
Vi har ett system i våra
lägenheter som kombinerar
funktionerna att fånga upp matos,
återvinna värmen och se till att vi har ett trivsamt inomhusklimat. Detta system kräver underhåll och rengöring av
fläktrotorerna är ett arbete som är beställt.
Vi återkommer med tidpunkt för utförande senare.
Sopning
Eftersom vi har haft en mild vinter med ringa eller ingen
sandning har vi inte beställt någon sopning av våra ytor.
Det är som vanligt upp till var och en att hålla snyggt
runt sin lägenhet.
Avloppsspolning på gång
Vart femte år låter vi rengöra våra avloppstammar.
Det är dags nu. Vi återkommer med tidpunkt även för det
senare. Vi ska försöka samla ihop dessa uppdrag som
är ”på gång” för att minimera störningsmomenten,
dvs lägga nyckel i tuben/vara hemma, för oss alla.
Tänk på att…
…sorteringen för bland annat glas och metall avser
enbart förpackningar. Krossade dricksglas, kasserade
glasvaser och uttjänta stekpannor kastas alltså i
restavfall.
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