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Takarbetet
Byggnadsställningen är klar och rivningen av gamla taket påbörjas den här veckan. Var lite
extra uppmärksam när du går ut från entréerna på båda sidor av huset. Under rivningsfasen
läggs rivet material i en avfallstrumma som leds ner i en container. Denna flyttas utefter
långsidan på huset. Under denna tid kommer några garage i taget vara blockerade.
garage nr 13 och 14: 29–31 augusti
garage nr 7 och 8: 31 augusti, 1 september och 4–5 september (alltså tillgängliga på helgen)
Plåtkompaniet kan ha behov att komma in i vindsförråd där det sitter takfönster eller luftningsrör. Ni som berörs av detta har fått information.
De åtta takfönstren kommer läggas igen för att få ett tätare tak och en sammanhängande yta
för solcellerna. Belysningen på vinden kommer bytas mot led-armaturer med rörelsesensor
liknande de vi har i trapphusen. Två nya takluckor kommer tas upp där fläktarna är placerade och Plåtkompaniet behöver då fri plats. Om du har några privata föremål vid fläktarna, ta
bort dem annars kommer de att kastas.
Föreningslokalen upptagen
Vi har upplåtit föreningslokalen åt Plåtkompaniet under hela byggtiden. Den är inte heller
bokningsbar på helgerna.
Glasinsamling
Garage 11 används under byggtiden för bilparkering. Två tunnor för glasförpackningar finns
bredvid den blå tunnan för tidningar.
Erbjudande från Sunfleet
Sunfleet har lämnat ett erbjudande till medlemmar i vår förening som vill bli medlemmar i
bilpoolen. De erbjuder två månaders fritt medlemskap och 200 kronor att köra för. Skicka
e-post till styrelsen så får du rabattkoden.
Bord och stolar finns att låna
I källaren på Prästgårdsgatan finns ett förråd där du kan låna bord och stolar om du behöver
tillfälligt. Förråd finns mittemot skyddsrummet. Använd din vanliga nyckel.
Nya brandvarnare
Brandvarnarna i trapphusen är utbytta mot nya med ett batteri som räcker 10 år så vi slipper
byta varje år. Till städdagen i våras köpte vi in nya batterier för att byta, men de behövs inte
nu. Behöver du ett batteri till din egen brandvarnare går det bra att hämta i rummet där bord
och stolar finns.
Kräftskiva
Välkommen på kräftskiva på gården 9 september! Läs mer på lappen på anslagstavlan och
anmäl dig till Susanna Johnston.

