
Gårdsgruppen
I början av juni hade gårdsgruppen ett möte då de diskuterade nya planer för gården. Till
höstens gårdsdag är det därför tänkt att häckarna ska ses över och det ska fyllas på med ny
jord. Förhoppningsvis blir vi minst lika många som hjälps åt som i våras!

Styrelsens möten
Under året har styrelsen hittills hållt
7 protokollförda möten samt anordnat
en årsstämma. 

Nuvarande projekt
Styrelsen försöker hitta en lösning på
proproblemet med överfulla cykelrum. 

Föreningens underhållsplan ska 
uppdateras och åtgärder prioriteras.

Fasadprojektet kommer starta upp i
vecka 31 då ställningen reses.

Nytt städföretag
Styrelsen har efter försök att förbättra städningen 
beslutat att säga upp avtalet med nuvarande företag.
Från 1 september kommer ett nytt företag sköta
städningen i framför allt trapphusen.

Öppet hus
I höst hoppas vi att ni kommer på öppna hus igen.

Ny fläkt i miljöhus 1
En ny fläkt är installerad i miljöhus 1, och vi hoppas
att det ska göra att det blir trevligare att vistas där.
Vi hoppas även att alla boende tar sitt eget ansvar i
miljöhusen när ni slänger ert skräp.

Tänk på!
     Att slänga ditt avfall i 
     rätt behållare i miljöhusen.

     Att stänga kompostpåsar
     för att minska risken för
     dålig lukt och larver.

     Att städa efter dig i t     Att städa efter dig i tvätt-
     stugan när du tvättat.

Visa hänsyn under sommaren
Med sommaren följer nya vanor. Vi är ute mer på gården och
på våra balkonger. Styrelsen ber därför alla boende visa hänsyn
till sina grannar även här. Tänk på att rökning och grillning
kan störa, och likaså höga röster på kvällar. Tänk även på att
inte vattna ner grannens balkong.

Com Hem
Den 8 september kommer Com Hem släcka ner sina analoga
sändningar och enbart erbjuda digital TV. Kontakta Com Hem
om du är osäker på hur det påverkar dina TV-sändningar.

Sommar, sommar, sommar...
Visst är det skönt med sommar? Trots att vädret bitvis kanske mest liknat höst, och
vi fortfarande måste vara lite extra försiktiga på grund av Corona, hoppas vi att alla
njuter av de fina dagar vi får under sommaren.

BRF TÄCKDIKET 4
www.brf-td.se   //   styrelsen@brf-td.se

Informationsbrev från Brf Täckdiket 4
Nr 3, juli 2020



The yard group
In early June, the yard group had a meeting to discuss new plans for the yard. The intention 
for this autumn's yard day is to look over the hedges and plantations will get new soil. 
Hopefully we will be at least as many as this spring!

Board meeting
During the year, the board has so far 
held 7 recorded meetings and arranged
an Annual General Meeting.

Current projects
The board is trying to find a solution
to the to the overcrowded bike rooms.

The association's maintenance plan will
be updated and actions prioritized.

The facade project will start in week 
31 when the scaffolding is raised.

New cleaning company
The board has, after trying improve the cleaning, 
decided to terminate the current agreement.
From September 1, a new company will take care of
the cleaning in the stairwells in particular.

Open house
We hope you will come to open house in the autumn.

New fan in garbage house 1
A new fan has been installed in garbage house 1, 
and we hope it will make it more pleasant there.
We also hope that all residents take their own 
responsibility in the garbage houses.

Remember!
     To throw your waste in the 
     right container.

     To close compost bags to
     reduce the risk of bad smell
     and larvae.

          To clean after yourself in
     the laundry room.

Show consideration during the summer
With summer comes new habits. We are out more in the yard 
and on our balconies. The board therefore asks all residents to 
show consideration to their neighbors here too. Keep in mind 
that smoking and grilling can disturb, as well as loud voices  
at night. Try not to pour water on your neighbors’ balconies.

Com Hem
On September 8, Com Hem will turn off its analogue
broadcasts and only offer digital TV. Contact Com Hem if you
are unsure about how this affects your TV broadcasts.

Summer, summer, summer...
Surely it's nice with summer? Despite the fact that the weather at times perhaps is 
more similar to autumn, and we still have to be extra careful because of Corona, we 
hope everyone is enjoying the nice days we get during the summer.
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