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Innehåll
 Brand i lägenhet
39 A
 Blomlådor som
fart begränsar

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och
avkopplande sommar!
Brand i lägenhet Körvelgatan 39 A
Tyvärr fick vi åter uppleva en lägenhetsbrand i föreningen, söndagen
den 28 maj. Lyckligtvis blev det inga personskador, de boende var inte
hemma. Orsaken till branden uppges vara elektrisk utrustning.
Föreningens- och de boendes försäkringsbolag är nu inkopplade i
ärendet.
Ett stort tack till de grannar som hade sinnesnärvaro att snabbt larma
övriga boende och ringa brandkåren!
Vi vill åter igen uppmana alla att inte förvara material i trapphusen!
Det utgör ett hinder för utrymning och kan försvåra släckningsarbetet.
Enda undantag är rullatorer och underrede till barnvagnar, som inte
utgör brandfara.

 Roligt att göra,
men regler finns
 Föryngringsarbete av våra buskar
och träd
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Blomlådor som fartbegränsare
Trots påbjuden hastighetsbegränsning till max
30 km/tim och ”bulorna” i gatan upplever de
boende problem med bilarnas hastighet på
gatan. Styrelsen har därför beslutat vidta
åtgärder, i samråd med kommunen, i ett försök
att få ner hastigheterna. Däribland att ansöka
om att få placera ut blomlådor på gatan.





Du får inte använda KOLGRILLEN på
balkongen eller på/vid altanen.
Kolgrillar använder du på gårdarnas
gräsmattor mellan huskropparna, eller i
äppellunden. Lämna aldrig grillen utan
tillsyn.
Har familjen en BADPOOL för barnen
måste den tömmas varje dag efter
användandet, och aldrig lämnas utan
tillsyn av en vuxen.

Föryngringsarbete av våra buskar
och träd i föreningen påbörjat

Roliga saker vi gör under sommaren,
men som har regler i vår förening.

Vi har gjort en översyn av växtligheten på
föreningens mark och gjort en plan för
föryngringsarbete. Med början nu i sommar
kommer vi att glesa ut vissa häckar samt ta ner
äldre träd och buskar. Dessa kommer så
småningom att ersättas med nya friska plantor.

Föreningsexpeditionen har stängt
måndag 3 juli – söndag 30 juli.
Under denna tid kan någon i styrelsen eller
Sweax nås genom styrelsetelefonen 0707 543353. Du kan också lämna skrivelse i exp.
brevlåda eller maila via vår hemsida.
Vid akuta problem ska du i första hand ringa
Sweax eller något av de andra företag vi
anlitar. Telefonlista finns på anslagstavlan i
portuppgången.


På innergårdarna gäller förbud mot
STUDSMATTOR, och föreningen tar inget
ansvar för eventuella olyckor som
händer på anslutande mark.

Expeditionen är åter öppen för besök från
måndag 31 juli kl. 19.00 – 20.30.

