Information från Styrelsen, mars 2021
Vårens trädgårdsdag Pandemin har inte släppt taget så vi tillämpar samma princip för
vårstädning av våra gemensamma ytor som vi följde under förra året och sprider ut arbetet i tiden
under perioden 17 – 25 april. Vi kan därför inte heller ordna gemensam lunch i föreningslokalen.
Trädgårdsanvariga i varje område kommer att informera om vad skall göras. Under helgen 24 – 25
april kommer det att finnas en container på Scoutvägen och en på Skogstorpsvägen för allt
trädgårdsavfall som samlats under veckan.

Renovering av avloppen Första etappen av reliningprojektet av avloppsstammarna under
huslängorna kommer att genomföras under vecka 22 – 39 (juni – september) med semesteruppehåll
vecka 28 - 31. I denna etapp ingår adresserna Skogstorpsvägen 5 – 33 och 49 – 127 samt
Scoutvägen 78 – 82. De boende i dessa lägenheter kommer att få Information om vad reliningen
innebär och tidplan för sin länga i god tid innan arbetet startas. Resten av området kommer att
relinas under sommaren 2022.

Bastu och gym På förekommen anledning påminner vi om att bastuavdelningen är till för
bastubadare. Den är inte en allmän uppehållsplats. Du som skall använda bastun skall alltid
skriva upp dig på bokningslistan som sitter i hallen utanför tvättstugan. När du har badat färdig ska
du lämna lokalen i gott skick och inte lämna något skräp efter dig. Ta av dig skorna innan du går in.
Om något har gått sönder skall det rapporteras till vicevärden.
Även när det gäller gymmet kommer en påminnelse. Efter träningen ska redskapen torkas av och
ställas på sina platser. Om papperskorgen är full, töm den hellre än att låta den svämma över.
Efter dessa pekpinnar kan vi glädja alla bastubadare och gymmare med att både bastuavdelning
och gym kommer att renoveras innan året är slut.

Brandskydd Glöm inte bort att kolla dina brandvarnare och byt batterier om det behövs. Kolla
också trycket i din brandsläckare.
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