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Ordförande har ordet

Grannsamverkan

Våren tog en kort paus, men vi hoppas den snart är
tillbaks. Ett vårtecken är sopning och borttagning
efter vinterns sandningar, som kommer att utföras den
13-14 april.

Nyligen råkade en lägenhet på Maskinistvägen ut för
inbrott. Tjuvarna hade förberett genom att skruva loss
låsblecket på entrédörren så att den inte låstes,
därefter har man brutit upp dörren till lägenheten.
Håll gärna koll på att entrédörren stängs ordentligt
och hör av er till styrelsen ifall det är något problem
med låset.

Styrelsen har följt upp de olika alternativen för åtgärd
av fasader, och efter beaktande av synpunkter från
medlemmar enhälligt beslutat att åtgärda enligt
alternativ 1, dvs. att se till att stoppa läckage av
inkommande vatten via fönsterinfattningarna.
Fastighetsgruppen har påbörjat arbetet med att begära
in flera offerter och vi hoppas ha svar på dessa inom
kort. Vi har dessutom anlitat en projektledare som
kommer hjälpa till med utvärdering av offerter och
ledning av arbetet. Mer status om arbetet med
fasaderna delges på årsstämman.

Styrelsemöten och stämmor
• 10/5 kl. 18.00: Styrelsemöte
• 16/5 Årsstämma
• 21/5 Arbetsdag.
Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig
framställan.

Med anledning av tidigare skador på inglasad balkong
har vi låtit göra en besiktning av samtliga
inglasningar av samma typ och i samband med detta
också åtgärdat löst sittande plåtar. Vi har även
åtgärdat en skada på plåttaket på HNv 10 och låtit
justera takluckor så att de inte ska skramla vid hård
blåst.
På senaste styrelsemötet fick vi en presentation om
fibernät och hur det skulle kunna bidra till att få en
modernare internetanslutning och även möjlighet att
för föreningen nyttja andra operatörer för internet och
kabel-TV. Presentationen hölls av samma bolag som
nyligen installerat fibernät hos Seglet. Mer om detta
på årsstämman.
Peter Olausson
Tibast vid Dikartorp

Årsstämma
Årsstämman kommer hållas i Folkets Hus måndagen
den 16 maj. Kallelse kommer inom kort och
verksamhetsberättelsen skickas ut så snart vi har den
tillgänglig från revisorn.
Vårens arbetsdag
Vi planerar att ha vårens arbetsdag lördagen den 21
maj, då vi städar upp i trädgården samt oljar in
träpaneler på våra hus.
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