Underhåll av lägenheten
Under rubriken ”underhåll” på föreningens hemsida
finns nu en guide, att ladda ner.
Den klargör när och för vad du som
lägenhetsinnehavare har ansvar beträffande
underhållet av lägenheten och när det är
bostadsrättsföreningens ansvar.
HSB debiterar 1 arbetstimme (c:a 500:-) som
faktureras dig om du felanmäler något där du som
lägenhetsinnehavare är ansvarig.
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Försvunna redskap
En kedjesåg och en lövblås har ”försvunnit” från
föreningens förråd. Den som har lånat eller har
kännedom om vart redskapen tagit vägen vänligen
kontakta styrelsen eller
Jan-Åke Marberg, tel. 0709-994276 omgående.

Expeditionen (Stubbvägen 10) är stängd
tillsvidare
Du kan nå styrelsen på mailadressen
sandfallet.hsb@gmail.com
eller tel 0763044496
Sandfallets hemsida hittar du här
www.sandfallet.nu
Felanmälan görs alltid till HSB

Vackra och goda smultron finns i flera
av våra planteringar.

Nya styrelsen

Planteringen på framsidan av hus 2

Styrelsen har nu konstituerat sig.

Planteringarna där det tidigare fanns
rododendron kommer att åtgärdas.
Vi måste lösa markarbetena först. Någon typ
plantering kommer därefter att ske till hösten.

Styrelsen 2020 ser ut som följer;
Lars Svensson – Grenvägen 7 – ordförande
Tore Brogren – Stubbvägen 2 – vice ordförande
Per Olsson – Grenvägen 11 - sekreterare
Niklas Johansson – Grenvägen 3 – ledamot,
organisatör för studie och fritidsverksamhet
Anna Hansson – Stubbvägen 2 – ledamot, kassör
Gabor A Buday – Grenvägen 5 – ledamot

Som ansvarsuppgift utanför styrelsen har
Jan-Åke Marberg tackat ja till uppdraget att
bl.a. sköta parkerings- och garageplatser.

Tegelfasaderna
Arbetena med fasaderna på hus 2 och 3 är nu
färdiga. Vi beklagar att det drog ut på tiden.

Planteringarna
Ett stort tack till alla er som håller
efter våra planteringar!

Stolpbelysningen
Armaturen i stolpbelysningen är nu utbytt till
ledbelysning.
Armaturerna ovanför trappan och
vid piskställningen vid Grenvägen 7
kommer att bytas till nedåtriktad
belysning,
övriga kommer att vara rundstrålande.

