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Föreningsmeddelande 10/2019
Arga lappen.

Vi börjar med något som inte borde behöva skrivas nämligen arga lappen om
tvättstugan. Styrelsen får titt som tätt in klagomål på att tvättstugan är
ostädad när det är dags att tvätta. Kontrollera att det inte ligger tvätt kvar i
maskinerna, rengör torktumlaren från ludd och sopa av golvet efter varje
besök. Stäng av strömmen i torkrummet och låt galgarna vara kvar speciellt
om du är sist ut på kvällen.

Julvisa.

Handlar om att vi tittar till och skottar och tar in grannens post då de reser på
semester till Flen eller Grekland över jul och alla andra dagar.
Melodi: Tre pepparkaksgubbar
Vi komma, vi komma till Finbagarvägen
till gatan vi bor på tillsammans vägg i vägg.
Så noga, så vak-samma vi äro allihop,
korinter i kvarteret och nötkakor ihop
Vi grannar, vi grannar från Finbagarvägens
till julen, till julen vi komma överens.
Att tomten och bocken ska överse vår spis,
de ville inte resa från jul med oss till Greece.

Energideklaration.

Inför förnyelsen av energideklarationen som gäller i tio år har föreningen
anlitat företaget Mekkab. De var de som utförde energideklaration åt oss för
tio år sedan. De har varit hos oss och bl.a. mätt läckage med värmekamera.
Läs mer om energideklaration på boverket.se.

Inför julen.

Vi påminner som vanligt om att ha belysningen på baksidan tänd och se till
att lysröret ovanför ytterdörren fungerar så att ni har ljus på framsidan.
Felanmäl i pärmen i tvättstugan så byter vicevärden ut trasigt lysrör.
Släck alla levande ljus när ni lämnar rummet och kontrollera batteriet i
brandvarnaren.

God jul...

…och Gott nytt år…önskar styrelsen alla medlemmar och boende med
familjer och husdjur på Finbagarvägen.

Nästa möte.

Nästa styrelsesammanträde äger rum tisdag den 14 januari
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

