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Nyhetsbrev, mars 2017
Information om fasadrenovering
Byggnadsställningar har rests och årets renovering har redan
startat. Arbetet är väderberoende och det kan påverka tidplanen. Starttiden för respektive bostadshus är planerad till följande veckor:
- vecka 09: Skäcklingevägen 43-45
- vecka 10: Skäcklingevägen 47-49
- vecka 14: Lantjägarvägen 42-46
- vecka 15: Lantjägarvägen 86-90
- vecka 21: Skäcklingevägen 85-89
- vecka 26: Storvretsvägen 108-110
- vecka 31: Skäcklingevägen 77-81
- vecka 32: Skäcklingevägen 69-71
- vecka 36: Skäcklingevägen 61-65
- vecka 37: Lantjägarvägen 92-96
Varje hus beräknas ta 8-10 veckor att renovera.
Några datum att notera
Om kontorets öppethållande. Kontoret håller som bekant
öppet på torsdagar. Skärtorsdagen infaller den 13 april. Då har
kontoret stängt.
Om årets vårstädning. När våren kommer är det dags att
städa upp i vårt område. I år kommer den gemensamma vårstädningen att genomföras lördagen den 22 april. I april kommer ni att få mer information om städdagen i era brevlådor.
Om årsstämman. Måndagen den 8 maj kommer årets stämma
att hållas. Mötet är öppet för alla medlemmar. Välkomna till
föreningslokalen måndagen den 12 maj!
Kallelse till stämman samt årsredovisningen kommer att läggas i era brevlådor i god tid före årsstämman.
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Fordonstrafik i området
Fordonstrafik ska inte förekomma i onödan i vårt bostadsområde. Det enda giltiga skälet att åka innanför bommarna är för
av- och pålastning. Har man ärende in med bil så gäller det att
köra långsamt och med största försiktighet eftersom det finns
många barn i området. Styrelsen har noterat att det finns bilar
som kör onödigt fort inne i området. Tänk på barnen! Kör
långsamt!
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