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Vårstädningen

Cirka 30 boende ställde upp och jobbade
en lördag i maj för att vårt område ska
vara så fint och attraktivt som vi vill ha
det. Det mesta hanns med och vädret var
precis lagom vackert. Den traditionella
korvgrillningen var som vanligt
uppskattad, men till nästa gång ska vi se
till att få mer tjocka korvar att välja på.
Någon önskade också att vi ska meddela
datum lite tidigare. Det ska vi tänka på.
Dessutom var det flera som inte hade
möjlighet att delta den dagen som gjorde
arbetspass andra dagar. Det tackar vi
för!
Under sommaren fortsätter dock gräset
att växa och skräp slängs här och där.
Om du har möjlighet att köra ett varv
med gräsklipparen så hänger nyckel till
förråden i barnvagnsrummet.
Batterierna till de nya klipparna
förvaras inlåsta, men ring 070-2121155
så lämnar vi ut dem!

Lås- och dörrproblem
Vid flera tillfällen har vi haft problem
med låset till södra sophuset. Nycklar
har vridits av eller fastnat och vi har haft
låssmeden här flera gånger. Vid ett
tillfälle hade de inte bytt en bricka i låset
vilket medförde att en person blev inlåst
och måste ropa på hjälp. Nu är låset helt
utbytt och vi hoppas att allt ska fungera
fortsättningsvis.
Men om du råkar ut för liknande
problem vi ett annat tillfälle – använd
inte våld! Ring styrelsen på 070–212
1155 och anmäl problemet.
Ytterdörren i Hovstagränd 11 har haft
upprepade problem sedan vi hade ett
inbrottsförsök i vintras. Man hade brutit
dörren så att den blev helt skev och den
har därefter inte fungerat som den ska.
Nu är felet åtgärdat och dörrstängaren
är utbytt, men dörren har fortfarande
svagheter.
Den här typen av fel när vi gång på gång
akut måste tillkalla låssmeden medför
stora kostnader för föreningen.

Glad Midsommar och en härlig
sommar önskar vi alla
Ängssätrabor!

Terrasserna
Slutbesiktning av arbetena på terrasserna gjordes den 19 april med
efterbesiktning av åtgärdade anmärkningar den 24 maj. Då konstaterades
ytterligare ett antal småfel som skulle
åtgärdas före midsommar. Vi hoppas nu
att den långa påfrestande perioden med
pågående arbeten ska vara slut.
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