Höstbrev 2020
Välkommen på höststäddag! I år blir det lördagen den 7
november och vi börjar kl 10.30. Vi räfsar löv, städar
källargångar, tvättstuga och gästrum, rensar i trädgård och
fixar. Vi avslutar med att grilla korv och fika, ca kl 12.

Dränering
Under sommaren dränerades baksidan. I samband med
återställandet planterades nya träd och ytorna närmast
husväggen förbättrades. Till våren kommer det att planteras
fler nya växter och blommor i de nya rabatterna. Gården har
också fått nya blommor. Om du ser att det ser lite torrt ut hjälp oss gärna att vattna våra nya
planteringar.

Radonmätning
Under vintern genomfördes en radonmätning i huset. Resultatet visar, som väntat, att vi ligger
under gränsvärdena och några vidare åtgärder är inte nödvändiga. Mätningen är nu godkänd
av myndigheten och gäller i 10 år.

Sophanteringsprojektet
Det är nu förberett för nya sopkärl på framsidan av huset. Nya sopkärl är beställda och som
det tidigare har informerats om
kommer det finnas kärl för
hushållssopor och ett särskilt kärl för
matavfall. Kärlen kommer att vara låsta
och nyckeln till gemensamma
utrymmen kommer även användas till
de nya sopkärlen. Mer information om
de nya sopkärlen kommer att komma
separat. Om du inte redan sorterar dina

sopor så är det dags att börja nu. Plast, papper, metall, glas, tidningar skall sorteras separat
och slängas i sopstationen i närheten. Det är bra för vår ekonomi och vår miljö.

Förebygg råttproblem
Det finns mycket råttor i staden, men vi vill helst inte ha in dem i huset eller i trädgården.
Därför ber vi alla att vara noga med att inte lämna ätbart utomhus, och inte heller mata fåglar
i närheten av huset då råttor kan intressera sig för deras mat.

Avgiftshöjning
Som tidigare aviserats kommer ytterligare en avgiftshöjning, denna gång på 2%, från den 1
januari 2021.

OVK Obligatorisk ventilationskontroll
Styrelsen har tidigare aviserat om att en OVK ska genomföras. Den har skjutits upp på
obestämd tid på grund av Covid-19. Vi återkommer när det blir aktuellt.

Trevlig höst och hoppas vi ses den 7 november!

Hälsningar från oss i styrelsen,
Alexandra, Britt-Mari, Dino, Elisabeth, Gabriel, Tony och
Susanne

