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Sommarungdomar

Valberedningen

Även denna sommar har några ungdomar sommarjobbat ett par veckor i föreningen. Ett stort tack till dem!
En lista på vad ungdomarna har hunnit
med: sopning och fönsterputs i cykelrummen, rengöring av betong på takterrasserna Rhg 23 – 65, högtryckstvätt av
betong samt trappor i hela området,
skräpplockning längs kajen har skett
kontinuerligt, oljning av möbler, blomlådor och pumphuset, inventering och
städning av Åttingen samt uppsättning
av nya gula hisslappar.
/Styrelsen

Jan Viitanen på Reimersholmsgatan 25
har tackat ja till att ingå i nästa års valberedning. Övriga medlemmar i valberedningen som valdes på årsstämman
den 1 juni är Malin Eriksson, Rhg 77,
och Hasse Svensson, Rhg 37.
/Styrelsen

Vi vattnar enbart
med sjövatten
Sommaren har varit
rätt torr och på många
platser är det ont om färskvatten.
Men vår bevattning av blommor och
blad tär inte på grundvattnet, utan vi cirkulerar sjövatten med egen pumpstation.
/Styrelsen

Var rädd om våra fruktträd

Ha inte markisen utfälld
när du åker bort
Tänk på att fälla ihop markisen när ni
inte är hemma på ett tag. så markisen
inte riskerar att gå sönder när vinden tar
i. Just detta inträffade denna sommar
hos en boende i föreningen som var
bortrest. Kontrollera också att markisen
fungerar som den ska.
/Styrelsen

Inbrottsförsök i grannförening
Mitt under mesta semestertiden i juli
gjordes ett par inbrottsförsök på Vindragarvägen hos vår grannförening brf.
Mälaren. Den här gången lyckades inte
Inbrottstjuvarna i sitt uppsåt, men håll
ögonen öppna om någon ser ut att
försöka igen.
/Styrelsen

Våra fruktträd är inte avsedda som klätterträd. Det är roligt att klättra men grenar kan gå av och träden skadas, så att
de inte längre får så mycket frukt. Och
det vore väl synd?
/Redaktionen
Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Nils Tervell, 49:an.

ViB

Några viktiga brandskyddsregler:
- Förvara inga brandfarliga vätskor i källarförråden.
- Glöm inte att kolla att brandvarnaren i lägenheten fungerar.
- Ställ inga skrymmande saker i källargångar och trapphus som barnvagnar, kälkar,
mattor med mera; brandfara och framkomlighetsproblem kan då lätt uppstå.
/Styrelsen
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