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Sommarungdomar

Ventilbyte i stamledningarna

Ett stort tack till
årets sommarungdomar som
arbetade mellan
16 juni – 1 juli
med diverse
göromål.

Styrelsen har upphandlat en
entreprenad angående utbyte av ventiler
i stamledningar för vatten och värme
och vid shuntgrupper. Arbetet påbörjas
den 8 augusti med början i husen Rhg
75-79 samt 71-73.

I år har de tvättat limträbalkar, utomhusglober och entréarmaturer, oljat utesoffor och stolar, målat komposthuset
utanför 65:an och högtryckstvättat
betongsarger på altanerna med mera.
/Styrelsen

Meditation
Nu sätter vi igång igen med dropinmeditation. Den startar onsdagen den
31:a augusti kl 18.30-20.30 i studielokalen, Reimersholmsgatan 73, -1 tr. Vi
håller som vanligt på varannan vecka
(ojämna veckor). Alla är välkomna, båda
nybörjare och de som är vana utövare.
Vi håller på året ut med sista gången
onsdagen den 21:a december.
Vid frågor, kontakta Anna Danielsen
telnr: 0708-74 41 64.
/Meditationsgruppen

Arbetet väntas hålla på till början av
oktober. Luftning av radiatorer/element
i lägenheter kommer också att
genomföras, liksom avstängning av
vatten.
Tidpunkt när detta sker kommer att
annonseras i respektive port av
entreprenören Johanssons Rör AB.
/Styrelsen

Välkomna till vinprovning
Måndag 19/9, kl. 19:00.
Vi möts i vinprovarlokalen,
dörren intill porten Reimersholmsgatan 37 vid Coop-torget.
Temat denna gång är: viner från
Kroatien.
Anmälan: E-post:
vinprovarna@branneriet.se eller
brevlådan ”Svante Böös”
Reimersholmsgatan 79 1tr.
Ni som stoppar kort i brevlådan ange
dag och tid, när Ni stoppar ned
anmälan. Begränsat antal platser.
/Välkomna önskar
Svante och Leif
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ViB

Öppettider på maskinistexpeditionen under augusti
Till och med den 26 augusti är maskinistexpeditionen bara bemannad måndag och
onsdag mellan kl. 7.00-9.00 och fredag mellan 7.00-8.00. Övriga dagar stängt.
De som har hyrt gästrum eller Åttingen under denna tid måste tänka på att hämta ut
nycklar till gästrum och Åttingen i god tid.
I händelse av akuta fel när maskinistexpeditionen är stängd får ni vända er till vår
jourservice HSB Jour på tel. 08-695 00 00.
/Styrelsen
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