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NYHETSBREV 3

Strandhusen
Efter en del bakslag i vädret så har värmen
kommit och vi ser fram emot sommaren.
I detta nyhetsbrev är det fokus på passagesystem och asfaltering på 12:ans gård.

Passagesystem
Installationen av ett nytt passagesystem
planeras att ske under vecka 18 och beräknas tas i bruk fredagen den 7 maj. Under
installationstiden kommer dörrarna vid
entréer endast kunna öppnas med nyckel.
Det är en produkt från ett företag som
heter Salto och Lås&larm Aktuellt från
Malmö kommer att installera systemet.
Under sista veckan i april kommer taggar
att delas ut till lägenheterna. Det blir 3 taggar per lägenhet, en svart, en grön och en
blå. En kvittens finns med i utdelningen och
den ska skrivas under och lämnas i brevlådan vid föreningslokalen, Sjögräsgatan 8.

Dörrar som kan öppnas med taggarna är
entréer, soprum, förråd och cykelrum i det
hus ni bor i. Ni kommer också ha tillgång till
ytterdörren vid gästlägenheten i hus 12 för
att kunna boka gästlägenhet och komma åt
mangelrummet.

Entréer kommer förutom tagg även kunna
öppnas med kod eller nyckel. Som tidigare
meddelats så kommer funktionen för porttelefon att avvecklas.
Asfalteringsarbetet vid 12:an
Måndag 3/5 kl.07.00 påbörjas arbetet på
hela ytan vid 12:ans gårdsplan (parkeringsytan). Arbetet kommer avslutas med asfaltering från och med den 17/5 till och med
19/5 kl.16.00.
Två och en halv veckas arbetstid beror på
osäkerheten i vad som finns under dagens
asfalt. Färdtjänst eller leveranser hänvisas
till baksidans entré.

Ni som har parkeringsplats eller garage på
gårdsplanen måste parkera ert fordon på
annan plats. Ett förslag är kommunens parkering vid skolan.
Parkeringsplatserna på baksidan av 12:ans
gårdsplan/garage kan användas med
undantag för störningar när asfalten vid
guppet rivs samt när man skall lägga ny
asfalt.

Cykelförråd

Nu har våra cykelrum utmärkta områden
där cyklarna ska vara uppställda. För alla
trevnad försök att hålla god ordning i
cykelrummen.
Förningens årsstämma

Parkeringsyta, inga fordon 3/5 –
19/5.
Garage, om ni måste ha tillgång
till fordon under perioden 3/5 –
19/5 måste dessa flyttas.
Parkeringsyta kan användas
med undantag för störningar.

Årets föreningsstämma planeras att genomföras den 24 maj i dansrotundan. Det
finns fortfarande en osäkerhet om lokalen
kommer att vara tillgänglig.
Respektera rådande rekommendationer
från folkhälsomyndigheten vid stämman.
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