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Yttre besiktning
Varje år gör styrelsen en yttre besiktning av vår förening, baserad
på medlemmarnas inlämnade synpunkter och påpekanden. Syftet
är att åtgärda akuta skador och fel men även att skaffa en långsik-
tig bild av hur utvecklingen är i föreningen. Det är därför viktigt att
så många som möjligt lämnar in utlämnade frågeformulär (detta
är klart för i år och besiktning skedde förra veckan).
Att du som medlem varje år påpekar en viss sak och till slut tycker
”det är inte lönt - detta har jag påpekat tidigare, och inget har
hänt”.  Men dina påpekande glöms inte bort. Styrelsen får en lång-
siktig, samlad bild av utvecklingen för att, när det är lämpligt, få en
så bra och ekonomisk lösning av problemet som möjligt.
Som exempel:

Skador på ytterdörrar
Dörrarna slits. Inte deras funktion kanske men ytan, beroende på
hur utsatta de är för väder och vind. Många skador beror på yttre
faktorer - växter som skrapar, uppsatta blomlådor, klädhängare
m m som gör märken. Vi kan kalla dem självförvållade skador. Men
solljuset tar hårt och bleker/torkar ytan. Så länge dörren fungerar
som den ska görs ingen åtgärd. Tycker man däremot att dörren, ur
ett estetiskt perspektiv, är i behov av målning kan man naturligtvis
själv göra det.

Flagnande plåt
Många anmärker på att plåten flagnar. Problemet finns över hela
landet. Vi har försökt bena ut problemet med olika experter och
har fått varierande synpunkter. En del fackmän anser att flagnande
plåt enbart är en estetisk fråga eftersom plåten är galvaniserad
under lacken. Således gör vi inte något i nuläget. Men styrelsen
bevakar frågan.
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Växter och blomlådor
Växter som klänger upp på fasaden ger skador - se till att våra
väggytor är rena. Blomlådor på våra balkonger är trevligt men
tänk på att de är vända inåt balkongen. De får inte hänga
utanför räcket.

En del staket saknar olja
Många har hämtat ut olja och målat sina staket. Snyggt och
pråpert på gårdarna - men en del staket längtar fortfarande
efter olja. Kontakta vår vicevärd Ann-Marie 0705-51 13 76 så får
du olja.

Progressiv avskrivning
Massmedia har tagit upp frågan om progressiv avskrivning
(som vi har). Detta ska inte få användas framöver utan i stället
ska rak avskrivning ske. Kan innebära högre kostnader för
föreningar (och högre månadsavgifter) menar medierna.
Men nu ska vi ta det lugnt. I dagsläget vet ingen hur detta ska
utformas och HSB bevakar frågan och återkommer till sina
medlemsföreningar när saken är klar. Med andra ord - vi åter-
kommer när vi vet något - vi råder inte över frågan.

Uppskattad lekplats
Vår lekplats används flitigt och vi anlitar experter för att upp-
datera och kontrollera prylarna för högsta säkerhet. Sanden
byts regelbundet (har nyss gjorts och som tidigare med för
lekplatser godkänd sand). Försök bara, om ni tänker på det och
vi hjälps åt, att se till att inga leksaker ligger på gången så att
de som passerar snubblar.

Till sist
Önskas alla en glad sommar. Tänk på att samla prylar till grann-
loppisen i september. Mer information längre fram.


