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Nya grannar.

Vi hälsar våra nya grannar på Finbagarvägen 32 välkomna. Emelie Nilsson,
Viktor Sjödin och Joni. Inflyttning planerad innan midsommar. Välkomna!

Från Aili Malm.

Aili vill tacka föreningen och speciellt Olle för den fina uppvaktningen av
Aimos minne vid begravningen den 24 maj. Aimo bodde på Finbagarvägen
27 och avled i våras, Aili har nu flyttat.

Årsstämman.

Protokollet från årsstämman finns sedan några veckor att läsa i tvättstugan.
Styrelsen tog beslutet att inte dela ut i brevlådorna. Vill någon ha en egen
kopia så kontakta styrelsen.

Murar.

Det verkar som om ett flertal har satt igång att kalka murarna på baksidan.
Släkt kalk och penslar ska finnas tillgängliga vid pannrummet. Om inte så
skriv i vicevärdens pärm i tvättstugan.

Laddning av elbil.

Styrelsen har fått förfrågningar. Elsäkerhetsverket har gått ut med en
rekommendation där de avråder från regelbunden laddning av elbilar via
vanliga vägguttag och uttag för motorvärmare. Det finns en ökad risk för
brand i elledningar vid den höga belastning som uppstår under längre
laddningar. Våra säkringarna är gjorda att brytas när belastningen blir för hög
men märker inte av när belastningen långsamt ökar som den gör under
laddningen. Elsäkerhetsverket rekommenderar att all laddning sker via
laddpunkter som klarar hög belastning under lång tid. Med tanke på den
ökade brandrisken samt att garagen ligger i direkt anslutning till
radhuslängorna så har styrelsen tagit beslut att det inte är tillåtet att ladda
elbilar i garagen. Vi ser att behovet av att ladda bilar i garagen kommer att
öka och vi vill att vi ska kunna ladda bilar i framtiden. En laddpunkt kostar
runt 6 000 kr och vi behöver utreda frågan hur vi möter behovet av
möjligheter i föreningen med ladd-stolpar och punkter i garagen samt hur
avgiften ska regleras för att täcka ökade elkostnader.

Containern.

Bakom containern på övre garageplan ligger det just nu väldigt mycket
trädgårdsavfall. Föreningen bekostar två städdagar per år och tillhandahåller
containern löpande under året. Det finns ingen mamma som fyller containern
efter oss så vi uppmanar er som lagt avfall på platsen märkt ”tippning
förbjuden” utanför containern att såga ner och fylla upp den.

Grill och kvällar.

Vi uppmanar också alla att inte dela med sig av sina fantastiska grilldofter i
sommar. Vissa av oss vill inte känna dem. Håll grillen långt ut från
huskroppen för rök och doft har en förmåga att snirkla sig längs med huset.
Försök också att dämpa ljudvolymen efter klockan tio på kvällen. Med det
sagt vill vi alla i styrelsen önska er en mycket trevlig sommar! Ha det bra tills
vi ses i höst.
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Grönt gräs.

Elvis har gjort det, Tom Jones har gjort det och en kille som heter Porter
Wagoner har också sjungit in den men nu i den spirande sommaren har den
fått ny betydelse. Den är för Olle Holmgren som har hållit ordning på oss i
över femtio år.
The old Finbagarvägen looks the same as I step down from the 188
And there to meet me is my kids and neighbours.
Down the street I look and there runs Olle hair of grey and rörtång in hand.
It's good to touch the green, green grass of home.
Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly.
It's good to touch the green, green grass of home.
The old radhus is still standing tho' the windows are now shining bright
And there's that old pine tree that I used to play by.
Down the street I walk with my sweet Olle, hair of grey and rörtång in hand.
It's good to touch the green, green grass of home.
Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly.
It's good to touch the green, green grass of home.
(Elvis: https://www.youtube.com/watch?v=uvGvmsLQaHA)

Midsommar.

Vi önskar er alla en underbar midsommar oavsett om ni är hemma på
Finbagarvägen eller bortresta. Glad midsommar!

Nästa möte.

Nästa styrelsesammanträde äger rum tisdag den 13 augusti.
Frågor/ärenden som medlem önskar att styrelsen ska behandla bör vara
inkomna via föreningens brevlåda eller mail 10 dagar före mötet.
Hälsningar bostadsrättsföreningen Skönstaviks styrelse
E-mail: styrelsen@finbagarvagen.se

