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VESSLANBLADET
Vår utemiljö
Vintern har varit växlande med snö,
ishalka, grusning, slask, regn och sol.
Tack för att ni har skottat framför portarna
och sett till att grus och löv inte kommit in
i hissarna. Nu är gruset uppsopat och vi
väntar på våren.
Ärendet om störande ljud från läkargruppens takfläkt har gått vidare till miljökontoret. De har svarat att de skickat ett
föreläggande till Läkargruppen som har
besiktat utan anmärkning. Miljökontoret
återkommer i mitten av maj för att mäta i
berörda lägenheter.
Problem med skrikande fåglar
Vi anlitar återigen en extern firma som
hjälpt oss tidigare och nu kommer att göra
fler tillslag mot måsarna.
Sopcontainer för grovsopor kommer att
ställas ut den 24 – 26 maj. Den placeras på
gården vid Engelbrektsgatan 11. En
särskild låda för elektronikavfall kommer
att finnas.

Ekonomi
Några av föreningens lån har satts om och
vi har med hjälp av Räntekollen fått en
förmånligt låg ränta.
Extra förråd
Vi har aviserat att avgiften för de extraförråd som finns ska höjas till 150 kr/mån
fr o m 1 april.
Det har föranlett en fråga till styrelsen om
hur många extraförråd som finns och hur
man kan få hyra dem.

Det finns 9 extraförråd och de har fördelats
efter förfrågan från boende.
Fr o m den 1:a april kommer en kö att
upprättas för att få tillgång till ledigt
förråd. Är du intresserad av detta så skicka
ett mail till vesslanorebro@gmail.com eller
lägg en lapp i brevlådan vid expeditionen.

Elförbrukning
Det går att följa sin elförbrukning genom
att ansluta sig till en tjänst hos Home
Soloution. Gör som följer:
- Gå till https://hsimd.se/suport.hmtl.
- Fyll i och skicka in supportärende
och fråga efter aktiveringskod.
- Home Soloution skickar mejl med
aktiveringskod och vidare
instruktioner.
Elsäkringar och elmätare
I varje lägenhet finns ett skåp med
säkringar (proppskåpet) Där hittar du ett
nummer som även går till din
elmätare/huvudsäkring. I separat utrymme
utanför lägenheten märkt ”ELMÄTARE”
finns lägenhetens huvudsäkringar och
elmätare. Din tvättstugenyckel går dit. Vid
behov byter du dessa säkringar.

Trivselkommittén
I januari kom vi igång med Bokprat och
Bingo på torsdagar. Den andra respektive
den sista torsdagen i månaden. Dessutom
fortsätter vi med promenader på tisdagar.

Vi har också haft yogakväll, information
om hemsida och bokning samt NA:s etjänster.
Den 5 mars fick vi höra om samband
mellan kost, sömn, rörelse, dagsljus och
hälsa i ett föredrag av Ingrid Zimmerman.
Stenbosångarna var hos oss den 21 mars
och sjöng visor och pratade om Fröding.
Den 14 april kl 17.00 samlas de som vill i
föreningslokalen för att binda kransar
av björkris att pryda våra portar med.

Styrelsebeslut
Avtal/kontrakt för inglasade balkonger
Föreningen har ett kollektivt bygglov för
inglasning av balkonger. Det kräver att alla
har kontrakt/avtal för sin inglasade
balkong. Avtalen har lämnats ut förpåskrift
till berörda.
Slutbesiktning av tvättstugor har gjorts i
slutet av mars. Det som fått anmärkning
ska åtgärdas snarast.

Föreningsstämman
äger rum den 23 maj kl 19.00 i
stadsträdgårdens restaurang. Kallelse
kommer att skickas ut.

Miljörummet
Den 16 april blir det en Pubafton med
påsktema och musikunderhållning.

Vi håller på att planera en bussresa till
Kinnekulle och Lidköping den 17 maj.
Hittills har vi fått ca 15 anmälningar men
måste ha minst 30 om resan ska bli av.
Anmäl dig med lapp i styrelsens brevlåda
eller ring 070-690 61 93 om du är
intresserad. Mer detaljerad information om
detta kommer i april.

Tyvärr är det problem med vad som slängs
i miljörummet. Stekpannor, kastruller,
blomkrukor, brickor, TV-apparater mm får
inte slängas där. Det ska slängas bland
grovsopor i särskild container eller vid
återvinningscentralen. En gång per år står
föreningen för denna service, se stycke
Container för grovsopor.

Nya medlemmar
Vi hälsar Eva Sandstedt välkommen till
föreningen.

Översyn av ventilation och värme
En s k OVK har utförts i alla lägenheter
under mars och april.

Installation av uttag för bredband
Firma Elektronikhuset kommer att
installera uttag för bredband via Stadsnät.
Datauttaget i hallen som tidigare är
installerat av Tele 2, kommer att bytas ut.
Det sker under april. Mer information finns
i hissar och trapphus.

Styrelsen önskar alla boende en härlig vår
och glad påsk!

