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Årsstämma 2016
Vid årets sista styrelsemöte fastställdes att årsstämman 2016 äger rum den 25 april 2016 kl 19
i Villan. Notera datumet i almanackan!

Stormigt
Senaste storm förorsakade en kraschad balkongruta i en lägenhet på Rekordvägen 7.
Styrelsen vill uppmana er som har en balkong som är utsatt för mycken vind, att se till att den
yttre stålramen är ordentligt fastsatt t ex efter fönsterputsning.

Rensning av cykel- och barnvagnsrum
Vid styrelsens årliga inspektion av fastigheterna har framkommit att flera boende utnyttjar
våra gemensamma lokaler till lagring av diverse egna trädgårdsredskap och barnleksaker.
Föremål som inom kort förses med gul lapp måste omedelbart tas omhand av ägaren och
placeras i vindsförråd eller i respektive lägenhet.
Observera att gräsklippare inte får innehålla eventuell bensin om de förvaras inom fastigheten.
Styrelsen vill också påminna om att cyklar som har kvar vita buntband
efter den 10 januari 2016 kommer att överlämnas till kronofogden för
vidare hantering.

Information angående sprängning och stenkrossning på
Ekobacken.
Den 14 december hade representanter från vår bostadsrättsförening
möte med ansvariga för JM:s arbete på Ekobacken. Vi framförde bland annat
synpunkter på att krossning av sten ofta påbörjas före 06.00 – den tidpunkt då
krossning får starta på vardagar. Vi framförde också det olämpliga i att
krossning fortsätter för långt in på kvällarna vissa dagar.
Krossen är nyligen flyttad till en plats närmare motorvägen (läge 2, karta i entrén, vilket
borde föra med sig att vi får mindre besvär av buller. JM avser också att vara mer noga med
att lägga upp stenhögar som bullerskydd.
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Bostadsrätterna
Föreningen har nu ett provabonnemang med Bostadsrätterna. Det innebär bl a att
ni som boende får tidningen Din Borätt 4 gånger per år. Läs den gärna – lägg den inte i
entréen. Mer information www.bostadsratterna.se
Nedan återfinns text från sid 2 från förra Nyhetsbrevet
En del tycks sakna denna sida.
----Skadegörelse
Tyvärr har några boende? barn? gäster? roat sig med att skrapa på hissdörrarna på
Rekordvägen 5 och 10. Det ser inte trevligt ut och kommer att kosta att
reparera. Vi får hoppas att det inte upprepas!
Syn av fasaderna
Styrelsen har gjort en kontroll av våra husfasader och upptäckt en del brister
som JM kommer att åtgärda inom ramen för 10-årsgarantin för putsen. Detta
kommer att ske senast våren 2016.
De påpekade också att inget bör ligga an mot putsen. Luta därför inte något
mot puts och ett särskilt obs gäller givare till utomhustermometrar som ju
många har. Sladden får inte ligga och skrapa på putsen exempelvis när det blåser
– tejpa fast den på fönsterblecket så att den inte hänger ner för långt (förslag från JM).

------------

Och så önskar vi i styrelsen er alla en riktigt
God Jul och Ett Gott Nytt År
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