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Till alla boende i Träklotsen 2

Hej! Vi går rakt på, häng med!
För bilägare: På lördag morgon 7 april kl 7 släpper vi in städfirman i garaget för
storrengöring.
Det blir våtrengöring på rör, vått på vägg och golv. Ta bort allt löst, även kablar,
kardborrfästen etc.

Välkommen till vårdag 7 april kl 10:30-11:30 med föreningsmöte enligt
särskilt utskick.
Vi ville möta påsken med blomster!
Men… det är för kallt för att ha vårplantor i krukorna, vi får invänta varmare väder.

Plåt våning 1 och 2 samt källarvåning
sätts kommande vecka.

Läckaget från hängrännorna
skulle ha åtgärdats förra veckan, vår fastighetsskötare med förvaltare söker takfirman för att
få till en snabb åtgärd.

Grovsoprummet
kommer att tömmas på vardagstid, för att vi ska slippa hantera alla problem som uppstår när
man har en öppen container. Det kostar cirka 1000:- mindre att få en tömning en vardag än
att ha en container över en helg.

Spännande post i din postbox!
Nu har BR-havare fått Årsredovisning 17, kallelse till 23 april med dagordning och fullmakt.
BR-havare som flyttat in sedan förra årsmötet kan få överblivna ex av ÅR16 för jämförelse,
mejla styrelsen så lägger vi i postboxen.

Vi tackar för ett gott samarbete med boende i Etapp 2!
Alla bytta fönster har en tätande tejp som håller att spika i utan att spricka (inte för att vi gör
det, men den är så pass stark) och en modern drevning som består av ett skum som klarar
förändringar mellan kall och varm årstid utan att stelna eller spricka, och dessutom har
Bomix på styrelsens fråga hjälpt oss att få in isolering (glasull) där byggfirman glömde sätta
det år 1990. Det är 30 respektive 50 års garanti på fönstermaterial.
Det finns en rest inne i en lägenhet, och något finlir i förskolans lokaler, men det är allt.

Glad påsk!
Styrelsen

