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Föreningsmeddelande 07/2019
Skadedjur.

Det har varit lite oklarheter under sommaren vem man ska kontakta om man
har problem med skadedjur så vi tänkte förklara vad det är som gäller nu.
Föreningen har sedan tidigare ett avtal med Nomor som har placerat ut
råttgift i krypgrunden och på allmänna ytor. De ansvarar för att fylla på med
råttgift och lämnar rapport till styrelsen. Enligt de rapporter som vi får från
Nomor så är råttorna mest aktiva i krypgrunden under husen och mindre
aktiva i trädgårdarna och gångarna. Framöver kommer vi plocka bort de
giftstationer som är placerade i gångarna och fokusera mer på krypgrunden.
Nya regler har begränsat användningen av råttgift och gjort det svårare att
använda råttgift i förebyggande syfte. Innan sommaren placerade Nomor ut
majsstärkelse i samtliga giftstationer i syfte att mäta aktiviteten av råttor i
vårt område. När det är klart får vi återigen placera ut gift men med tätare
kontroller vilket gör att kostnaderna för föreningen kommer att öka.
Vill du placera ut gift i din egen trädgård eller har problem med getingar så
går det via föreningens försäkringsbolag som från och med i år har avtal med
Anticimex. Telefon 075-245 10 00 www.anticimex.se I ett pågående
skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90
eller skador@anticimex.se

Matavfall.

Styrelsen har påbörjat ett arbete om behovet av speciella behållare för
matavfall och vad det kan kosta samt vad framtiden kräver av oss. Vi
funderar bl.a. på storlek, antal och placering av behållare.

Fönsterrenovering.

Vi kommer att renovera fönster i tvättstugan och hyreslägenheten i höst.
Mälardalens Fönsterrenoveringar AB har inte kunnat ge oss besked om exakt
tid.

Sophämtning.

Alla vi som var hemma i juli vet att sophämtningen var miserabel. Tack vare
att flera låg på så löste det sig till slut och ursäkterna från Stockholm Vatten
var flera. Sommarpersonal, brist på bilar, trasiga bilar och till slut att de inte
hittade sopmolokerna på grund av att de var registrerade på fel adress. Tack
till alla er som la ner energi i semestervärmen. Vi kommer inte att få fakturor
för icke hämtade sopor.

Poesistunden.

”Lyss till den tallens susning vid vars rot ditt bo är fästat”
Fritt efter Zacharias Topelius

Nästa möte.

Nästa styrelsesammanträde äger rum tisdag den 10 september.
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

