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Strandhusen
Nu har vi fått njuta av några härliga sommardagar. Det är då man inser hur underbart vi bor här på Sjögräsgatan.
Vad trevligt att se så många på stämman i
år igen. För er som inte hade möjlighet att
närvara kommer här lite information:
1. Från 1 oktober har vi ett avtal med
Kraftringen som innebär att de kommer
att ta ett helhetsansvar för drift och underhåll av våra tekniska installationer.
Det innebär bland annat att de har ansvar för övervakning av innetemperaturen. Detta kommer att göras medhjälp
av installation av temperaturgivare (5
st i varje hus). Vi återkommer med vilka
lägenheter som kommer att beröras av
detta.
2. Det finns ett gammalt beslut från 2004
att avveckla den inre reparationsfonden som kommer att realiseras nu. Det
innebär att innestående pengar i fonden kommer att betalas ut under hösten. På grund av detta blir det också en
avgiftssänkning från 1 januari 2018.
3. Som ni redan sett så har vi bytt ut anslagstavlorna i entréerna. Korkytan i
mitten är till för er medlemmar där ni

kan informera era grannar om t ex renoveringar, önskan om att hyra p-plats m.m.
4. Vi har en ny hemsida, www.strandhusen.se, där ni kan hitta information,
dokumentation och nyheter.
5. En medlem har skänkt en mangel till
föreningen och den kommer snart att
vara tillgänglig.
Protokollet från stämman finns tillgängligt
på hemsidan och på expeditionen.

Spolningen som gjordes i maj var välbehövlig. Fortsätt var restriktiva med fett i direkt
i avloppen och spola ofta med varmt vatten.
Vi har också förstått att en del av er har fått
problem med dåligt lukt från golvbrunnarna. Därför har vi nu sett till att ni kan
köpa nya vattenlås av Samhall som också
kan hjälpa till att installera dem. Så har ni
problem så kontakta vaktmästaren Anders.
Detta kommer att debiteras med 270:-/vattenlås på er hyresavi.
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Påminner om att hämtning av grovsopor
beställes direkt av Sysav och debitering
kommer på hyresavin. Kom ihåg att uppge
namn och telefonnummer.
Kontaktinfo:www.sysav.se
Telefonnummer: 040-635 18 00
Ni har väl anmält er till sommarens fest då
vi firar att föreningen fyller 25 år!
Om inte så gör det senaste den 30 juni.
Hoppas vi ses då!

Med önskan om en fin sommar!

/Nina Källmark, ordförande
Juni 2017

