
Gårdsgruppen
Ni har väl inte missat att det är gårdsdag nu på lördag? Gårdsgruppen bjuder in alla boende
att vara med och rusta gården inför en ny vinter. Ny jord ska ut i rabatter, växter klippas 
ner och möbler ska ställas in. Efter ett gott arbete bjuds det på mat och dryck. Välkomna!

Fasadrenoveringen
Nu är snart hela fasaden renoverad.
Visst blir det ett lyft för hela huset?

Tyvärr saknas det några vita skivor,
men för att ställningen inte ska vara 
uppe längre än nödvändigt monteras 
de i efterhand, så snade i efterhand, så snart de levererats.

Föreningslokalen
Eftersom restriktionerna på grund av
Corona kvarstår kommer föreningens
lokal ännu inte öppnas för uthyrning.
Vi hoppas ni har förståelse för detta.

Cykelrummen
Som många nog märkt har det börjat bli fullt i våra
cykelrum. Styrelsen arbetar på mer långsiktiga 
lösningar på problemet, men till dess ber vi alla 
boende som inte använder sina cyklar att om 
möjligt flytta dem eller kanske faktiskt sälja dem.

Förvaring av utemöbler
Styrelsen kommer ge boende med altan eller öppen 
balkong möjlighet att förvara utemöbler inomhus. 
Detta kommer ske mot en mindre kostnad och på
egen risk. 

Kontakta styrelsen om du är intresserad så lämnar 
vi mer invi mer information.

Tänk på!
     Att inte stänga ventiler 
     i lägenheten.

     Att se efter så det inte
     läcker från något element.

     Att släcka levande ljus
     när du lämnar ett      när du lämnar ett rum.

Värme och ventilation i samarbete
Med höstens intåg kommer värmen i huset igång igen. Det kan 
som vanligt ta en stund för systemet att starta upp ordentligt,  
speciellt när temperaturen pendlar mycket under dygnet. 

Det kan då vara frestande att stänga ventiler i lägenheten, men
vi uppmanar alla boende att inte göra det. Ventilationen i huset
samarbetar med samarbetar med värmesystemet och för att det ska fungera bra
behöver alla ventiler vara öppna så luften kan cirkulera fritt.

Ventiler över fönstren ska vara öppna. Ventiler i kök och
badrum ska inte ändras eftersom de har blivit injusterade. 

Nu nalkas mörkare tider...
Sommaren har gett vika för svalare dagar och hösten börjar ge sig tillkänna. Löven 
färgas i vackra nyanser och vi myser i soffan med en filt och något varmt att dricka. 
Fortsätt ta hand om varandra även under hösten och njut av den sol som bjuds.
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The yard group
You haven’t missed the yard day on Saturday? The yard group invites all residents to be 
involved in preparing the yard for winter. New soil will be spread in flower beds, plants cut 
down and furniture moved indoors. After a good job, food and drink are offered. Welcome!

Facade renovation
Now the facade will soon be finished.
Surely it is a lift for the whole house?

Unfortunately some panels are missing,
but for the scaffolding not to be
mounted further than necessary
they will be mounted afterwardthey will be mounted afterwards.

The common room
Because the restrictions due to Corona 
remains, the Board will not yet open 
the common room for rent. 
We hope you understand this.

The bicycle rooms
As many have probably noticed, it is getting full in
our bicycle room. The board is working on more 
long-term solutions to the problem, but until then 
we all pray residents who do not use their bikes to
move them if possible or maybe actually sell them.

Storing of outdoor furniture
The board will provide residents with a terrace or
open balcony possibility to store outdoor furniture
indoors. This will be done at a small cost and at
own risk.

Contact the board if you are interested and we will
gigive more information.

Remember!
     To not close valves in the 
     apartment.

     To make sure none of the
     radiators are leaking.

     To extinguish candles 
     when le     when leaving a room.

Heating and ventilation in collaboration
With the onset of autumn, the heating will starts up again. It
can as usual take a while for the system to boot up properly,
especially when the temperature fluctuates a lot during the day.

It can be tempting to close valves in the apartment, however
we urge all residents not to do so. The ventilation in the house
coopecooperates with the heating system and for it to work well
all valves need to be open so that air can circulate freely.

Valves above the windows must be open. Valves in kitchen and
bathrooms have been adjusted and should not be changed.

Darker times are approaching...
Summer has given way to cooler days and autumn is beginning to show itself. Leaves
change into beautiful shades and we snuggle with blankets and warm drinks.
Continue to take care of each other during the fall and enjoy the sun that is offered.
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