
Informationsblad nr 6   2005
Motioner till föreningsstämman

Motioner till den ordinarie föreningsstämman den 17 maj 2006 skall vara ordföranden, Lars-Åke
Hansson, BA 135, tillhanda senast den 1 februari 2006.

Ny vicevärd

Ingen medlem nappade på erbjudandet i förra infobladet att bli vicevärd. Därefter har Hans Holst, BA
87, erbjudit sig och styrelsen har därför den 14 dec beslutat att utse honom. Hans kommer successivt
att ta över som vicevärd fr om 2006. Hans och Mattias kör parallellt ett tag, vi återkommer med mer
information senare. Telefonnumret till vicevärden är oförändrat 076-217 75 60.

Parkering inom koloniföreningen

Koloniföreningen strax söder om oss har beslutat att endast de som är medlemmar i den föreningen,
inkl. gäster med giltigt tillstånd, får parkera på deras p-platser. Beslutet gäller fr o m 2006 och
kommer att övervakas av Länsparkeringar (samma bolag som vi anlitar för våra p-platser).

Vattenskador i badrum

Ett tips för att förhindra eventuella vattenskador i badrum: I badrummet finns dragna rör, som går till
olika tappställen, fastsatta med klamrar i väggen. Där rören är dragna så att de utsätts för flödande
vatten, exempelvis i duschen, kan man kontrollera att klamrarna sitter fast. Är dessa lösa kan det
tränga in vatten bakom klammern och in i skruvhålet vilket kan medföra vattenskador innanför det
vattentäta ytskiktet.

Är någon klammer lös så kan man åtgärda detta genom att köpa en liten tub silikon för våtutrymmen,
skruva loss skruven, fylla i skruvhålet med silikon och skruva tillbaka det hela. Detta går även att göra
på klamrar som idag sitter fast om man vill försäkra sig om ett tätt badrum.

Badrumsupphandlingen

När det gäller upphandlingen, renoveringen av badrum så avslutar jag arbetet med detta från och med
denna pressläggning. Tyvärr har jag inte lyckats med att få någon entreprenör att åta sig jobbet. De
flesta har inte bemödat sig om att svara och har de svarat så har priset legat på helt oacceptabla nivåer.

Om någon vill åtgärda sitt eget badrum så finns det två bra hemsidor på nätet, där man kan söka.



Länkarna är:

www.bkr.se

www.gvk.se

Om någon är intresserad av att ta över stafettpinnen efter mig är han/hon välkommen att kontakta
mig.

Thomas Fehrm 85 53 11

SBC – autogiro

Från och med årsskiftet kommer SBC inte att avisera dem, som valt att betala via autogiro.

Snöröjning och sandning

Denna vinter anlitar vi firman Bröderna Gustavsson att snöröja och sanda vårt område. Om de inte
hunnit sanda så måste vi hjälpas åt med sandningen. Nu har föreningen sex gröna sandlådor och i alla
lådor finns en skopa. Kontakta vicevärden om du tycker att fler vi ska ha fler lådor utplacerade.

Julgransplundring

Lördagen den 14 januari 2006 mellan klockan 14 och 17 anordnar föreningen julgransplundring i
parken vid vår staty. Alla som vill är hjärtligt välkomna! Julklappar medtages till barnen och det
kommer att finnas en fiskdamm!

Alla ombedes vara iklädda varma kläder och glatt humör!

Julgranscontainer

En container kommer att vara uppställd vid inre parkeringen den andra veckan i januari. Den kommer
att stå kvar under en veckas tid.

 

 

Styrelsen önskar alla en God jul och ett Gott Nytt År!

 

 


