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Innehåll i detta blad


skyddsföreskrifter

sand- och torvmark exempelvis
bäck kanter, kallkällor, videsnår,
rasbranter, ängar och

Viktiga brand-



Det kan kosta

älvstränder.

1.000 kr vid dålig

Kvanne har tidigare använts

städning av

som krydda och medicinalväxt.

Kvantingen


Rapport från arbetet
med stamspolning

Vi beklagar att informationsbladet är försenat. Det beror på att vi ville vänta på
en rapport från Relita angående arbetet med stamspolningen, som vi gärna



synpunkter

vill delge alla.

Viktiga föreskrifter om brandskydd



Tvättstugor och uthyrningslokaler
Även i tvättstugorna samt
uthyrningslokalen finns numera
uppmärkta utrymningsvägar, vid
eventuell brand eller annan fara.

Var och en som använder lokalerna är
faktiskt skyldiga att känna till dessa
utrymningsvägar, samt var vår
brandutrustning (släckare samt
brandfilt) finns i dessa byggnader. Kolla
upp detta en gång för alla nästa gång
du nyttjar lokalerna!

Städning av Kvantingen
och gemensamma
utrymmen

Vill du jobba med
oss med uthyrning

Trapphusen
Nu finns en brandföreskrift uppsatt i varje entré. För att få ett tryggare
bostadsområde gäller det att vi alla läser, och verkligen följer, gällande
brandsäkerhetsföreskrifter. Särskilt gäller det vad som inte får finnas i våra
entréer och trapphus. Här syndas det mycket! Hela trapphuset räknas som en
utrymningsväg och ska därför vara tomt på föremål, i synnerhet brandfarlig
materiel som textil, papper och plast. Enda undantaget är under trappan, där
rullatorer och barnvagnar utan insatser får stå! Vi måste verkligen respektera
detta, både för din och dina grannars möjlighet till en brandsäkrare
boendemiljö. Prata gärna med varandra förnuftigt om saken.

Vi vill ha dina

av Kvantingen och
övernattningsrum?


Säkerhetsdörrar till
cykelförråden



Stäng entrédörrarna
efter dig
Och läs den här!

På förekommen anledning måste vi igen
ta upp klagomål rörande städning av
Kvantingen. I lokalen finns ett städschema för städning som ska göras efter
det man använt lokalen. Detta ska
naturligtvis följas ordentligt. Tyvärr görs
inte det alla gånger.
Styrelsen har därför beslutat att debitera
1 000 kr för inhyrd städhjälp, vid utebliven
eller undermålig städning efter nyttjande
av lokalen.
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! … och varför kan vi inte alla vara lojala mot nästa
granne som ska tvätta, och städa efter oss? Det är ju inte
komplicerat, och vi vill ju inte själva börja med att städa
efter andra – eller hur?

Rapport från arbetet med
stamspolningarna

Synpunkter kring utemiljö och våra
gårdar
Styrelsen tar gärna emot förslag och synpunkter kring
våra gårdar och vår utemiljö.
Vi gör årligen en översyn av utemiljön och inför nästa år
vill vi gärna ha in förslag och synpunkter på vad vi kan
förbättra.
Är det något som vi kan ändra på eller förbättra? Saknar
du något? Hör gärna av dig till styrelsen på
mail: kvannen@blixtmail.se, eller en skrivelse i brevlådan
utanför expeditionen.

Byte av dörrar till cykelförråden

Som bekant har vi haft ett flertal inbrott i cykelförråden
då man bl.a. brutit upp dörrarna för att komma in.
Enligt tidigare beslut i styrelsen pågår nu byte av dörrarna
till s.k. säkerhetsdörrar av stål. Du kan dock använda
samma nyckel som tidigare.

Stamspolningarna under augusti/september gjordes dels
för att det var länge sedan förra gången, dels ville vi få
veta vilken status rören har nu. Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att det ser bra ut för närvarande. Inga
ytterligare åtgärder behövs i nutid. På längre sikt behöver
vi nog ändå planera för en stamrenovering då rören ju är
från 70-talet.
Under arbetet förekom några kortvariga stopp, men i
stort har det gått planenligt. En detaljrapport kommer
senare.

Vill du jobba med oss?

Vi behöver hjälp från någon som vill sköta om uthyrning
av Kvantingen och övernattningsrum. Kontakta oss på
expeditionen via mail till kvannen@blixtmail.se , ett brev i
brevlådan eller personligt besök under expeditionstid.
Fast ersättning utgår.

Till sist en liten uppmaning att stänga
entrédörrarna
Nu när hösten kommer med snabba steg så vill vi
påminna om att stänga entrédörrarna efter oss.
Många dörrar står uppställda under dagarna och glöms
sedan bort att stängas.
För att undvika problem Aktuell
med djur
i trapphusen
och
bild till
rubrik.
onödigt ökande värmekostnader så ber vi alla att tänka
på detta.

