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Branden
Saneringen efter branden i 34C är avslutad i trapphuset. Väggarna är ommålade och tvättstugan är rengjord. Förra veckan hävde polisen avspärrningen så saneringen kan påbörjas i
rummet som brann.
Vi minskar risken för stöld av personuppgifter
Ett enkelt sätt att komma över någons personuppgifter är att stjäla post ur brevlådan. När
våra postboxar installerades fanns ett krav på en brevöppning på 25 mm, men det kravet
finns inte kvar längre. För att minska risken att någon ska vittja din brevlåda kommer brevinkasten spärras så de kan öppnas bara 10 mm. Spärren går att ta bort. Meddela styrelsen om
du vill att ditt postfack ska ha full öppning igen.
Krav på att anmäla namn på hyresgäster
Vi har inget krav på att ansöka om att få hyra ut sitt uthyrningsrum, men styrelsen behöver
alltid ha en aktuell förteckning med namn, personnummer och kontaktuppgifter till alla som
bor i föreningen. Skicka uppgifterna till styrelsen@stabbygardarna.se eller lägg en lapp i
föreningens postfack i 9A om du inte redan gjort det. Det är numera endast tillåtet att hyra ut
till fysisk person, inte företag, kommun eller organisation.
Belysning i trapphusen
Vi har bett elfirman som installerade trappbelysningen att åtgärda globlamporna vid ytterdörrarna på Hällbygatan som inte lyser. Är det någon annan lampa som behöver justeras?
Någon som inte tänder, inte slocknar eller inte går ner i lågenergiläge? Skicka e-post till
styrelsen. Lamporna ska lysa svagt hela tiden och tända upp starkare när de känner av en
rörelse.
Dosera tvättmedel rätt
Våra tvättmaskiner, tumlare och torkfläktar fick en välbehövlig service för ett par veckor
sedan och två tvättmaskiner behövde då få en ny avloppsventil. Rester av tvättmedel hade
fastnat och satt igen ventilen så den inte kunde stänga ordentligt och det beror på att vi överdoserar tvättmedel. Se till att dosera rätt mängd tvättmedel så håller maskinerna längre.
Mera målning
Väggarna i källaren på Prästgårdsgatan kommer målas under vecka 5 så de blir vita och fina
igen. Ta det lite försiktigt så du inte stöter emot väggarna.
Ledigt garage
Vill du hyra ett garage så är det just nu ingen kö. Meddela styrelsen så kan du få hyra garage
direkt.
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