linnégatan 47-55

närhet och trivsel, juni
D E N N A I N F O R M AT I O N O C H M E R F I N N S AT T L Ä S A PÅ VÅ R H E M S I D A W W W. G O T E B O R G S H U S 5 3 . S E

• Huset fullt av blommor, inredning och konst. Det blir Hörlind Norrby, Blomster och Design som tar över
Nilles lokal på Linnégatan 55 från och med den 1/6. Efter ombyggnation av lokalen beräknas blomster-,
inrednings- och konstbutiken öppna någon gång i början av augusti. Butiken drivs av Linda Norrby och Sanna
Hörlind, som båda har ett långt förflutet som yrkesverksamma florister. Den nya butiken blir däremot den första
som de driver själva och där det även finns utrymme för deras intressen inom inredning och konst.
• Mer, bättre och billigare TV från 15 juni. Som ett led i föreningens pågående arbete med att se över våra
avtal har föreningen tecknat ett nytt så kallat gruppavtal med ComHem. Det innebär att vi som medlemmar får
tillgång till ett större utbud av digitala TV-kanaler till en lägre kostnad än vi har betalat tidigare. Samtliga
hushåll bör ha fått information om detta i brevlådan i maj.
• Sanering av mal sker i källarförråd Linnégatan 49, 51, 53. Vi inväntar datum för inventering av omfattning från
Anticimex, därefter återkommer Anticimex med åtgärdsförslag och prisuppgift. Information om datum och
åtgärd kommer att skickas ut till alla berörda hushåll.
• Rensning av cyklar sker under hösten. Utförlig information om detta kommer senare i sommar.
• Ovälkommet besök i garaget. Vi har tyvärr haft ovälkommet besök i vårt garage och vi ber alla medlemmar
att vara uppmärksamma på att dörrar och porten hålls stängd ordentligt. Se till att bildörrar och fönster är
ordentligt stängda.
• Enkätsammanställningen om lås och nycklar som genomfördes tidigare visade på missnöje i form av problem
vid ingångar från Linnégatan och gården. Vi har tittat på olika lösningar för detta och beslutat att gå vidare till
upphandling av nya cylindrar och nycklar med inbyggd tagg som läses av och öppnar låsen. Vår egen trygghet
och säkerhet har varit en ledande faktor i val av system och lösning.
• Entrémattor kommer att bytas ut. Då vi haft problem med stulna mattor har vi beställt mattor med tryck på.
Detta borde göra mattorna mindre stöldbegärliga.
• 1000 bananskal kan driva ett gasfordon 75 mil. Bananskal och övriga matrester kan omvandlas till naturlig gas
och gödsel så det är viktigt av att vi sorterar allt vårt avfall på bästa sätt. Det hjälper vår miljö och håller nere
kostnader för avfallshantering. Tänk på att sortera rätt.
• Rent och prydligt i vårt garage. Vi håller på att se över rutiner med sophanteringen från butikerna i
fastigheten. Idag står det skräp från butikerna lite hur som helst. Förutom säkerhetsaspekten ger detta också
ett negativt intryck i garaget. Garaget kommer att städas med hjälp av dammsugare för att se om resultatet blir
bättre än tidigare garage sopningar.

Nästa närhet och trivsel brev kommer efter styrelsemötet 5:e juli.
Vi önskar alla en riktigt skön sommar.
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