linnégatan 47-55

närhet och trivsel, februari
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• Glöm inte av att kontakta Comhem angående gruppanslutningen till bredbandet. Från styrelsen vill
vi gärna uppmana alla grannar att hjälpa varandra. Om du har tillräcklig teknisk kunskap så erbjud
gärna din hjälp till dina grannar. Förmodligen finns det flera i varje trapphus som har möjlighet att
ställa upp och hjälpa de som eventuellt behöver lite hjälp med att komma igång.
• Vi vill påminna er som inte hämtat ut taggar ännu till dörröppnarna att snarast göra detta.
• I och med installationen av tagg-läsarna vid ingångarna på Linnégatan finns det nu inget behov
mer för portkoderna. Funktionen kommer att kopplas ur från den 15:e mars. Funktionen med att
ringa upp till lägenheterna kommer naturligtvis fortsatt vara oförändrad.
• Götteborg har tagit över 4-Gott butiken. Vi hälsar Sam Ali Pour välkommen till vårt hus där han ska
driva verksamheten med liknande sortiment som tidigare under namnet Götteborg.
• Lina hälsar att vi alla ska ta hjälpas åt med att ta bort lås från tavlan i tvättstugan då vi bokat tid. Det
händer att vi glömmer att ta bort låsen och då kan ingen annan boka den tiden.
• Det förekommer att det ligger skräp i källaren utanför förråden. Vi ber er som lagt ut skräp att
vänligen forsla bort detta. Det utgör en fara och är inte trevligt. Det drabbar också andra då
föreningen får betala för bortforsling av skräpet. Vi har container två gånger om året för att boenden
ska få tillfälle att slänga sitt skräp, använd dessa tillfällen till att slänga ert skräp.
• Upphandling av fönsterrenovering och fönsterbyten görs under mars månad. Arbetet kommer att
omfatta gatufasaden i trapphus 47-49-51-53 och utförs under sommarhalvåret i år. Vi återkommer
längre fram med detaljerad information.
• Testet som gjordes av ventilationen i uppgång 51 har hjälpt oss att närmare förstå var problemet
med matos ligger. Nu pågår arbete med att hitta en lösning på åtgärder för att lösa problemet
framgent.
• För er som planerar att renovera så ber vi er att kontakta vår förvaltare innan detta görs. Det kan
göras via mail eller ett besök på fastighetsexpeditionen Föreningen måste vara medvetna om vilka
åtgärder som planeras så att vår förvaltare kan säkerställa att den planerade renoveringen följer givna
byggtekniska normer.
Nästa närhet och trivsel brev kommer efter styrelsemötet 19:e mars
Varma hälsningar, styrelsen.
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