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Föreningsmeddelande 09/2019
Tvättstuga.

Renoveringen av tvättstugan kommer att börja på måndag den 21 oktober och
pågå preliminärt till 8 november. Det kommer att gå att tvätta under tiden.
Fönsterparaplyer sätts upp som under renoveringen av våra lägenheter men
det är omöjligt att säga när och vilka tvättider som kommer att drabbas.
Självklart måste vi ge Mälardalens Fönsterrenoveringar företräde. Fönstren
kommer att plockas ut och måleriarbete kommer att ske på insidan av
fönstren. Det bör inte störa i tvättstugan men i mangelrummet kanske det blir
lite stökigt. Samtidigt kommer renovering av hyreslägenhetens fönster att ske
både ut- och invändigt och hyresgästen kommer att vara bortrest under tiden.
Vi kan alla hjälpas åt att hålla lite koll på hennes lägenhet.
I tvättstugan finns brytare för maskinerna på väggen bakom dem. De brytarna
ska inte användas för att bryta / stänga av strömmen till maskinerna.
Maskinerna tål att stå på. Vi vet att det har varit olika information om det
tidigare men använd inte brytaren.
I förra meddelandet skrev vi om den fristående tvättpelaren. Vi hoppas att det
fungerar som det ska nu. Tvättpelaren är tillgänglig för alla. När som helst
under tvättstugans öppettider kan man använda tvättmaskinen samt
torktumlare. Pelaren är helt fristående och är inte kopplad till bokade tider i
pärmen.

Städhelg.

Äger rum nu i helgen 19 till 20 oktober. Containrar är finns på plats och vi
kommer som vanligt att använda Olles släp för elskrot. Både klubben och
styrelsen ser gärna att vi hjälps åt med de gemensamma ytorna. Klubben har
informerat, senast i facebookgruppen.

Halloween.

När nästa föreningsmeddelande kommer har vi passerat Halloween / Alla
helgons dag och är nästan inne i december. Därför vill vi passa på att önska
alla en HAPPY HALLOWEEN och hoppas att godisjakten går bra.

Nästa möte.

Nästa styrelsesammanträde äger rum tisdag den 12 november
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

