AKTUELLTBLAD APRIL 2017
INFORMATION FRÅN DEN STORA FÖRENINGEN
Hej alla boende!
1. Vid vändslingorna utanför parkeringshusen gäller parkeringsförbud. Alla måste respektera
parkeringsförbudet. Securitas kommer att börja bötfälla felparkerade bilar. Besöksparkering
finns på övre våningen i p-husen, på gatan eller vid gamla Skintebodens parkering. Påminner
också om att det inte är tillåtet att parkera i tvätthallarna.
2. Vi har bytt ut belysning i våra parkeringshus. Det har som många märkt inte fungerat som
önskat. Detta är mycket tråkigt såklart och det håller på att åtgärdas. Vi tackar för ert
överseende.
3. Om ni tycker att vattenräkningen var ovanligt dyr kan det vara läge att se över dessa. När
varmvattensberedaren blir äldre finns det benägenhet att säkerhetsventilen kan hänga sig.
Detta medför att vatten rinner kontinuerligt och på så viss medför ökad
vattenräkning. Packningar på äldre toaletter kan också medföra läckage. Detta är
husägarens ansvar men SSF vill göra er medvetna om problemet.
4. Det är mycket råttor i området. Detta bekämpar vi så klart så gott det går. Viktigt är att ingen
”matar” råttorna genom att t.ex. mat i förråd ute eller ställa sopor i det gamla sopskåpet.
5. Lokalen där gymmet finns är renoverad och besiktad.
6. Bollspel inom området är inte tillåtet.
7. Vi kommer lägga mer och mer information på hemsidan framöver. Vi tittar också på
alternativ för att slippa dela ut papperskopior till varje hushåll i framtiden. Både ur
miljösynpunkt och av praktiska skäl.
•

Viktiga datum att skriva in i kalendern är: Vårstämma 11 maj SSF
Här passar vi även på att påminna och vädja om och att samtliga medlemmar ombeds
närvara på stämmorna så att styrelsen får veta vad ni önskar att styrelsen ska
förbättra i området.

Mer information finns att hitta på vår hemsida www.skinteboportalen.se
Vi önskar alla medlemmar en härlig vår och sommar!
Med vänliga hälsningar, Styrelsen SSF

Aktuellt 2017

Sida 1

Vi syns på www.skinteboportalen.se

