Nr 1, Feb 2022

•

Nu är alla tvättmaskiner utbytta, nya mattvättmaskinen står på samma ställe som den förra.

•

Öppethus kommer hållas 8 feb kl 17:30-18:30 i föreningslokalen.

•

Återkommande klagomål på Bastun, kommer ni till bastun och har klagomål på städning etc så är
det ert ansvar att ta bilder och kontakta någon i styrelsen annars blir ni själva ansvariga för det.

•

Fläktbyte på taken kommer preliminärt ske 8 mars tom 25 mars på samtliga hus.

•

Gun Kanmert har valt att lämna sitt styrelseuppdrag, vi tackar henne för denna tid.

•

Föreningen har fyllt 40 år men pga. covid har vi fått skjuta upp det. Vår förhoppning är att 42:an
kan fira 42 år till sensommaren 2022. Det skulle vara trevligt om några medlemmar vill delta i
planering. Kontakta Maria eller Kristian om ni önskar delta.

•

From 1 jan 2022 kommer Göteborgs stad/ kretslopp och vatten ta ut en felsorteringsavgift om det
finns någon plast eller grovsopor i komposten. Om plastpåsar eller grovsopor finns i komposten
kommer ingen tömning att ske utan då måste det beställas en extra tömning (ca 650 kr)

•

För vår gemensamma trivsel är det viktigt att vi alla följer föreningens stadgar (§23) och
ordningsregler som säger att du ska bevara sundhet, ordning och gott skick inom och utanför
lägenheten/huset. Styrelsen har fått in klagomål från medlemmar, grannar och gårdsombud om
att vissa inte följer reglerna.
I somras delade styrelsen ut uppmaning till alla medlemmar om att åtgärda brister vad gäller bl.a.
: växtlighet som blivit för hög/bred eller för omfattande, växtlighet över kantsten.
: trasiga och ej underhållna tex flagnad färg på staket, altaner och tillbyggnader.
: ovårdade, stökiga ytor utanför lägenheten/huset.
Se bilaga
Det är fortfarande flera medlemmar som inte har rättat till nämnda fel och brister. Ni uppmanas
nu att åtgärda bristerna senast den 20 april 2022.
Vi vill även påpeka om att om man inte ”håller ordning och gott skick inom eller utanför huset”
så kan nyttjanderätten till bostaden i värsta fall förverkas (Se §23 samt §39 av stadgarna).
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