Brf Hartassen informerar
Hej!
Våren är snart här och du är välkommen till årets vårstädning.
När:
Vad:

Tisdagen den 23 maj från kl 17:00.
Vi samlas vid samlingslokalen för att fördela arbetsuppgifterna. Det som
behöver göras är:
o fönsterputsning i samlingslokalen och tvättstugorna
o städa altanen utanför styrelserummet. Du som har en
högtryckstvätt med roterande borste, ta med den!
o städa och kratta våra gårdar
o du som har saker i gemensamma förråden, städa bort det du anser är
skräp
o du som har bilplats, sopa bort skräp för att eliminera risken att en
”katt-toalett” bildas

Vi bjuder på grillad korv, kaffe och kaka utanför samlingslokalen mellan
kl 18:00 – 19:00.
Kan du inte vara med hela tiden, kom med så länge du kan. Ditt bidrag till att göra vår boendemiljö
fin är värt mycket. Dessutom får du träffa trevliga grannar!

Containrar finns uppställda för grovsopor
Passa på att städa ditt förråd och även de gemensamma förråden. Ta chansen att
slänga dina grovsopor. Tänk på att miljöfarligt avfall och el-artiklar får du inte slänga
i containern. Föreningen får böter om miljöfarligt avfall slängs i grovsoporna.
Securitas fortsätter med övervakning parkeringar
Vi vill uppmärksamma dig på att Securitas gör kontinuerliga ronderingar i vårt
område. Bil på gården är endast tillåten vid av- och pålastning. Vi värnar om ett
bilfritt bostadsområde. Det är inte ok att parkera på gården och du riskerar böter.
Uppställningsplats för släpvagnar gäller på anvisad plats i max 23 tim. Securitas har
uppdrag att övervaka att ordningen även för dessa platser följs.
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Putsa fönster emellan – balkongdörr
Det har kommit förfrågningar om hur man öppnar balkongdörren för att komma åt
att putsa mellan. Gör så här: - ta en skruvmejsel eller liknande och styr upp den vita
plastdetaljen som finns på tre ställen längst balkongdörren. Då ska bågarna gå att ta
isär.
Vävstugan
Föreningen har en vävstuga vid kortsidan Hermelinvägen 33. Den används inte för
närvarande. Du som är intresserad av att använda vävstugan hör av dig till
ordförande senast 1 augusti. Om ingen är intresserad kommer styrelsen att jobba på
andra förslag som lokalen kan användas till. Kontaktuppgifter till ordförande Mikael
Lindholm är via e-post styrelsen@hartassen.se eller telefon 070 – 310 60 80.
Utemiljö
En första etapp på den nya ytan för grannsamverkan påbörjades förra sommaren
med anläggning av gräsmattor och plattläggning för en grillplats. Arbetet fortsätter
denna sommar med bl a:
• boulebanan kommer att fräschas upp
• ny sandlåda med lock är beställd till lekparken vid H92
• bark kommer att läggas ut i lekparken för att förhindra ”katt-toalett”
• grillplats med en grupp möbler är beställd
Ytterligare steg i utvecklingen, för att vi ska få en trivsam samfällighetsyta, kommer
att presenteras framöver.

Hälsningar

Styrelsen

Maj 2017
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