linnégatan 47-55

närhet och trivsel, oktober
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• Nya medlemmar i vår förening.
- Joakim och Karin Netz lägenhet 17 i uppgång 47.
- Lars och Inga Stålnacke lägenhet 58 i uppgång 51.
- Helene Bogren och Ulf Axevi lägenhet 81 i 51:an
- Monireh Dadvar Baluchi och Peter Kores i lägenhet 44 i uppgång 49.
Vi önskar er hjärtligt välkomna och hoppas att ni ska känna närhet och trivsel här.
• Renovering av fasaden mot grannfastigheten på Övre Majorsgatan kommer att påbörjas senast
vecka 45 och beräknas pågå fyra till fem veckor. Arbetet kräver byggställning.
• Reparationsarbeten av fönster mot Nordenskiöldsgatan sker vecka 44-46. Arbetet kommer att
utföras med lift.
• Alla hushåll har fått information om lås och passersystem i brevlådan. Det är viktigt att alla lämnar
in ifyllt underlag med nyckelnummer och övriga uppgifter på fastighetskontoret innan den 26:e
oktober.
• Container finns tillgänglig på Övre Majorsgatan den 19/22 oktober. Passa på att slänga det som
idag felaktigt står utanför utrymmen samt att höst-städa hemma.
• För att öka tillgängligheten till våra cykelrum har alla cyklar blivit märkta med en vit bricka. Dom
cyklar som fortfarande har den vita brickan kvar efter årsskiftet kommer att skänkas bort för
välgörande ändamål. Glöm inte av att ta bort den vita brickan om ni önskar ha kvar er cykel.
• Med början i vecka 43 påbörjas renovering och målning av varuintaget bakom Hörlind Norrby
blommor och design, detta inkluderar ommålning av golvet och även passagen från Subways
bakdörr till miljöhuset. Det innebär att medlemmar i 55:an som har bilen i garaget inte kan använda
dörren i trapphuset. För att komma till garaget ber vi er använda dörren till garaget genom 53:an
eller annan uppgång. Var uppmärksam på att detta även inkluderar dörren till cykel förrådet och
därmed omöjliggör tillgång till cyklar under dessa dagar.
• Anticimex har varit här för att hjälpa oss med våra problem med malen. Det har dock visat sig att
genomförandet med att bli av med malen blir väldigt komplicerad då samtliga medlemmar skulle
behöva tömma sina källarförråd samtidigt. Fastighetsskötaren är i kontakt med medlemmarna till
dom förråd som har problem och åtgärder fokuseras på dessa områden. För att minimera risken för
spridning i framtiden ber vi alla att vara varsamma med att inte förvara textilier öppet i förråden. Vi
råder till att förvara textilier i förslutna påsar eller lådor. Vi fortsätter även med att underhålla och byta
malfällor frekvent och över tid bör vi förhoppningsvis bli av med malen med dessa åtgärder och med
hjälp och samarbete från alla medlemmar.
• Borrmaskin/skruvdragare finns nu att låna på fastighetskontoret för våra medlemmar.
Nästa närhet och trivsel kommer efter styrelsemötet 15:e november
Varma hälsningar, styrelsen.
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