
                         Sikeninfo                            2021-04-21 

april 2021 
 

Styrelsetelefon: 070-990 99 81   E-post: info@siken.nu  Websida: siken.nu 

 

Styrelsen 

_______________________________________________________________________________ 

 

Målning  
Vi har tidigare talat om att vi skall måla under våren och tidiga sommaren. 

Vi har nu skrivit avtal med Breviks Måleri och dom kommer troligen att börja etablera 

sig i slutet av vecka 16, dvs denna vecka. 

Målning kommer att ske av hissdörrarna på bottenvåningen, källargångar, garage och 

miljöhus. 

Allteftersom kommer man att informera och skylta upp där dom skall arbeta så att de 

som blir direkt berörda får veta det i tid. Hissen kommer att stå c:a 1,5 timma. 

 

Säkerhet 

Våra brandvarnare börjar närma sig slutet av sin rekommenderade livslängd och vi har 

därför sett över marknaden för att hitta någon lämplig ersättning. 

Vi har sedan många år anlitat Home Solutions för vår individuella avläsning av 

elförbrukningen och vi utökar nu med anslutning av brand-, temperatur,- och 

fuktlarm. 

Förberedelser kommer att ske under våren och installation i lägenheterna sker senare i 

höst beroende på Coronaläget. 

Mer information om funktioner och installation kommer i god tid. 

 

Trädgården 
Trivselträdgårdar kommer att byta ut de gamla, välanvända, bräderna på våra bänkar 

utmed husets framsida. Dessa blir underhållsfri och kommer säkert att uppfattas som 

väldigt ljusa till att börja med, men med mycket sol, lite regn och användning kommer 

de med tiden att anta en fin grå ton. 

Det kommer också att sättas upp avlastningsbord vid grillarna, till hjälp för våra 

duktiga grillkockar. 

Vid lekplatsen utanför nian kommer det också att sättas upp en förvaringslåda där de, 

som så vill, kan förvara sina leksaker till nästa tillfälle. 

 

Flaggning 

Vi är många som saknar flaggningen. Men vi har ju inte haft några flaggvärdar och nu 

frågar vi igen om det finns några av våra medlemmar som kan ta på sig det ansvaret. 

Ersättning utgår. Kontakta styrelsen tfn: 070 990 99 81 

 

Läs baksidan, viktigt meddelande från Valberedningen! 
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