88 Pedalens
Sommarfest!
Söndagen den 1 juni välkomnar vi sommaren och bjuder in boende i 88 Pedalen
till en sommarfest.
Vi inleder dagen med gemensamma städ & fixar-aktiviteter. Därefter
välkomnar vi sommaren med att föreningen bjuder på något från grillen samt
tårta och saft (varm dryck får du gärna ta med själv).
Styrelsen vill att vår boendemiljö skall vara så fin som möjligt, därför skulle vi
vilja ha din hjälp att utföra några enkla arbetsuppgifter som bevarar och
behåller boendemiljön i så bra och fint skick som möjligt.
Några arbetsuppgifter som vi hade tänkt hinna med innan festen börjar är
bland annat:





Olja in bänkarna
Putsa källarfönstrens utsida
Plocka skräp runt fastigheten
mm. mm.

(Arbetsverktyg finns på plats, nu saknas bara personerna bakom verktygen)
Vi börjar kl 10:00 med fixar- aktiviteter, fortsätter runt 11- tiden med
tipspromenad för barnen där alla får medalj och grillar därefter korv (vanlig,
kyckling eller tofu). När vi fått i oss maten fortsätter vi med femkamp för alla
som vill och avrundar sedan festen med tårta och dryck. Lars Hansson kommer
avslutningsvis att presentera innergårdens blomster för intresserade (något
som inte kunde genomföras förra året).
Ni som vill vara med får gärna anmäla er (barn/vuxna) på e-mailadressen
brf88pedalen@gmail.com så att vi lättare kan planera inköpen till festen.

Hjärtligt välkomna
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Upprensning och bortforsling av cyklar mm.
Föreningen kommer återigen att ”lappa” (enligt mottot hellre fälla än fria) vad som ser ut som
övergivna eller trasiga cyklar, barncyklar, barnvagnar, cykelkärror mm. som står i
cykelrummen, på gården och utefter huset.
Tanken är att förbättra för de som använder cykelrummen eller cykelparkeringarna runt
gården. Föreningen kommer lappa föremålen under slutet av denna vecka (vecka 20). Därefter
kommer föreningen att forsla bort de föremål som fortfarande har lappar på sig den 1:a juni.
För att återfå ett objekt efter den 1:a juni kommer föreningen att utkräva en avgift på 300kr.
Föremålen förvaras i tre månader, därefter går det ej att återfå något föremål. Kontaktperson
för att återfå ett redan beslagtaget föremål blir Per Rydåker, 073-722 16 54. Kontrollera alltså
att din cykel inte har blivit ”lappad” under denna tid.

Kom och träffa representanter ur styrelsen
Varje månad finns representanter ur styrelsen på plats i styrelserummet för att svara på frågor
eller för att ta emot synpunkter från bostadsrättsinnehavarna. Mellan kl. 19:00–19:30 den 2/6,
4/8, 1/9, 6/10, 2/11 och den 1/12 finns vi på plats i styrelserummet (Portalgatan 73).

Utbyte av låskistor till soprumsdörrarna
Styrelsen har beslutat att byta ut låskistorna i våra soprumsdörrar. Det kommer innebära att vi
inte behöver nyttja något låsvred på insidan av soprumsdörrarna. Dörren låses upp när man
trycker ned handtaget inifrån soprummet. Vi har haft problem med att låsvreden har gått
sönder och att dörren inte har kunnat öppnas inifrån soprummet.

Cykelpump till garaget
Föreningen har köpt in en cykelpump. Denna kommer att sättas fast i garaget och möjliggör
att vi numera kan pumpa våra cyklar här i fastigheten. Vi hoppas den kommer till nytta för
alla cykelägare. Uppsättning av cykelpumpen sker den 1 juni.
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