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Innehåll i detta blad
 Rensning av
ventilationskanaler
 Extrastämma i
november och
medlemsmöte
 Ombyggnaden av
lekplatserna försenas
Hösten har kommit och här är något av
det som händer i föreningen med början i
oktober
Rensning av ventilationskanaler
I senare delen av oktober kommer Thorszelius Ventilation
o Service AB att rensa och göra service på ventilationen i
våra lägenheter. Vi ska alla plocka undan i eventuella
köksskåp och annat så att ventilerna där och i badrum
blir åtkomliga. Ventilationsdonen blir rengjorda av firman.
En vecka före arbetet aviseras lägenhetsinnehavarna av
Thorszelius.

Extrastämma i november och medlemsmöte
På stämman i maj i år beslutade vi om vissa ändringar i
föreningens stadgar. För att fastställa detta beslut
erfordras ytterligare ett stämmobeslut. Det kommer att
genomföras i november i år. Kallelse och dagordning till
detta möte kommer att läggas i våra brevlådor 14 dagar
innan stämman.
Vi föreslår också att vi samtidigt, efter stämman,
genomför höstens medlemsmöte där ni medlemmar får
tillfälle att ställa allmänna frågor till styrelsen och
diskutera föreningsfrågor.

 Gör dina bokningar på
vår hemsida
 Enhetligt elektroniskt
låssystem för passage
till våra gemensamma
utrymmen
 Respektera
brandföreskrifterna

Ombyggnaden av våra lekplatser
försenas
Det var planerat att vi skulle börja med
ombyggnad av, i första hand, tre lekplatser
efter sommaren. Tyvärr gör förseningar i
upphandlingen att arbetet kan påbörjas
först våren 2019. Vi återkommer med mer
information senare.

Gör dina bokningar på vår hemsida
på webben
Fr.o.m. 1 oktober 2018 kan du boka
parkeringsplats, hyra Kvantingen,
övernattningsrum och förråd via vår
hemsida www.kvannen.se. Du kommer där
också att se en kalender över när
Kvantingen redan är uppbokad. Gå in
under Boka/Förfrågan på hemsidan.
Den manuella hanteringen av bokningar
kommer att finnas kvar tills vidare, men vi
ser helst att du använder tjänsterna på
hemsidan. Dels får du ju omedelbart svar
på lediga tider för Kvantingen, och så
avlastar vi våra bokningsansvariga som
arbetar frivilligt med detta.

Enhetligt elektroniskt låssystem för
passage till våra gemensamma
utrymmen
Våra sophus, cykelförråd och gym kommer
att få samma typ av öppning som vi har till
tvättstugorna idag. Det kommer att vara
en TAG (bricka). Varje familj får 4 st Tag.
Genomförandet sker i senare delen av
oktober och vi återkommer med
detaljerade besked till alla medlemmar.

Respektera brandföreskrifterna
Tyvärr ser vi fortfarande att många av oss
nonchalerar brandföreskrifterna genom att
belamra trapphusen med saker som inte
får förvaras där. En vanlig syn är barncyklar
och leksaker i och omkring barnvagnarna,
men även annat material. Vi upprepar
därför igen att det enda som är tillåtet att
förvara där är barnvagnens underrede
och rullatorer.
Inom styrelsen har vi diskuterat om vi måste
vidta ytterligare åtgärder för att få rätsida
på problemet. Huvudskälet är ju vår
säkerhet om en brand skulle uppstå, och vi
vet ju av erfarenhet att det händer även i
vår förening. Se gärna brandföreskrifterna
igen som är uppsatta i trapphusen.
Tills vidare uppmanar vi åter alla att skärpa
sig och plocka undan otillåtna saker i
trapphusen!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

