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Passagesystem
Byggbeslag ligger c:a 1 månad e er PGA
problem med en underleverantör. Kablarna är nu dragna och installa on av dörrstyrning och elslutbleck är under genomförande. Vi hoppas a allt är klart ll sensommar.
Fasadarbeten
under sommaren har algtvä av fasaderna och mindre lagningar i putsen u örts.
Som kanske observerats är gråfärgen fel
grå. Entreprenören utgick från de färgkoder som föreningen har på väggarna men
med åren som gå har färgen blivit alldeles för ljus. Vi beslutade a firman ändå
fick måla med färgen e ersom det är
bä re a putsen är skyddad av färg medan vi väntar på rä nyans än a vi låter
det vara oskyddat lls rä nyans hi as.
Entreprenören arbetar på a ta fram en
färg som matchar bä re, ll dess får vi
leva med de konstverk som företaget
gjorde.
Cykelrensningen
5 Juli rensades 26st gamla cyklar bort från
samtliga förråd. Vi tackar Easy Recycling
för hjälpen a genomföra de a. Då de a
var e mycket smidigare sä a rensa
cyklar på blir de a e återkommande
event.
Parkeringsbolag
från 1 augus hälsar vi APCOA parking
välkomna som llsynsbolag för vår parkering. APCOA har en stark närvaro i området och vi ser fram emot a bä re kunna
stävja felparkeringar från IP.

Elbilsladdning
Föreningen har installerat 10st lastbalanserade elbilsladdare med infrastrukturen
som krävs för a y erligare bygga ut systemet vid behov. Se separat informa on
om det.
Tvä stuga
Från 1 Juli är en ny värmepumpstorktumlare på plats. Den gamla var väldigt sliten
och hade planerats för a bytas ut sen en
d llbaka. Vi passade på a välja modern och energisnål teknik i samband
med bytet. Nya tumlaren har 2 filter som
måste rengöras e er torktumling. Se instruk onen vid torktumlaren och på hemsidan.
Bahnhof
Arbetet med Bahnhof fortskrider, vi har
ännu ingen bekrä else på om all ng är
färdigt ll 1 september, men vi hoppas a
allt går enligt planerna. Utskick kommer
senare med datum när man kan hämta ut
router från föreningen.
Brevlådor
Vi har gå igenom och standardiserat
skyltar och ej reklam lappar på alla våra
postlådor för a få e enhetligt utseende.
Vill man ändra, byta eller göra llägg på
namn ll sin postlåda hör man av sig ll
styrelsen. Regler för namngivning och lllåtna namn på postlådor finns på hemsidan.
Vi har även by ut ädrarna i de postlådeluckor som är trasiga samt ser över hur
vi kan byta ut några av de luckor som har
blivit skadade över den.
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