November/December 2020

Med årets sista PåTapeten önskas alla en God Jul och Ett Gott nytt År!
Alla får vi hoppas att nästa år blir ett bättre och friskare år 2021 för oss alla?

Styrelsen vill ändå skicka med ett antal synpunkter på året som har varit……
-

En del av oss är fortfarande väldigt dåliga på att sortera våra avlämnade sopor, de
medför att vi får ett antal extra, helt onödiga fakturor från VAFAB som hämtar våra
sopor! Skärpning!

-

Med anledning av ett antal oförklariga besök i våra källare på Rotorvägen har
styrelsen beslutat att montera en kamera i varje källare på Rotorvägen 2-6. Bilderna
används bara när något händer nattetid i källarutrymmet! Vi ber er alla att observera
de som händer i och kring våra hus och vid misstanke ringa polisen.

-

Bilparkering på våra serviceplatser är i första hand för servicebilar (väl utmärkta) samt
för oss som behöver snabbt och kort komma hem för en stund. Observera att de
gäller i 30 minuter och att P-skiva används tydligt i bilen. AIMO park bevakar!

-

Återigen vill vi göra alla boende uppmärksamma på att inte släppa in dom ni inte
känner i våra hus. Fråga gärna vem man vill besöka!

-

De har även kommit till styrelsens kännedom att de hyrs ut lägenheter utan tillstånd.
Bostadsrättslagen och även våra stadgar kräver att anmälan görs till styrelsen om
man har tanke på att hyra ut sin lägenhet. Blanketter för de finns på Riksbyggens
hemsida och på Mitt Riksbyggen. Uthyrning godkänns halvårsvis (6 månader) av
styrelsen.

När detta skrivs så är alla våra lägenhetsdörrar utbytta. Nu har alla godkända brand- och
inbrottssäkra dörrar till våra lägenheter. Montera inte något själva på och i dörrarna för då
spolieras allt som är säkerhetsklassade!
Alla med Hemtjänst kommer att få sina lås kompletterade med ett speciellt lås för
kommunens personal. Information lämnas direkt till den som har den tjänsten.
Cykelrensningen är nu klar! De har ställts undan ca 40 skrotfärdiga cyklar! Om ni saknar någon cykel
som ni ändå tänker behålla så hör av till Johnny Johansson eller Håkan Larsson så hjälper dom till!
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