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Fastighetsrenovering: uppdatering
Byggnadsarbetet fortskrider, men byggnadsställningarna runt 
hus 6-8 är redo för bortplockning, detta kommer att ske under 
vecka 51. Resterande byggnadsställningar kommer tas bort så 
fort det är möjligt.

Tänk på att under entreprenadarbetet så har du inte fri 
disposition över balkongen då detta tillhör entreprenadytan. 
Detta innebär att du inte får börja ställa ut sina saker på 
balkongen förrän entreprenadarbetet är klart.

När det kommer till våra fönster, börjar fönsterbytet under 
januari månad och förväntas vara klart i mars. Våran 
entreprenör Tresson kommer att skicka ut mer information om 
detta.

När arbetet är klart så tänkte vi ta tillfälle att fira detta och 
lära känna varandra bättre. Mer information om detta firande 
kommer framöver. Så håll utkik!

Juleljus & nyårsraketer
Under december är det mysigt att sprida lite extra ljus och 
värme med hjälp av levande ljus. Lika mysigt som det är, 
lika fort kan det bli otrevligt. Lämna aldrig ljus obevakade, 
blås ut dem i tid och håll dem borta från gardiner och annat 
lättantändligt. Det är även en bra idé är att se till att din 
brandvarnare fungerar som den ska och byt batteri vid behov. 

Raketer kan glimra extra fint på nyår. Men tänk på att 
det inte är tillåtet att skjuta dem från balkongerna och de 
byggnadsställningar som är kvar eftersom brandrisken är hög. 

Notiser
Valberedningen
Nu är sammansättningen 
för valberedningen klar! 
Lowe Adolfsson och Gustav 
Andersson ansvarar för detta.

Fläktar
För dig som hade en köksfläkt 
som behövde justeras/bytas 
ut - Vänligen uppmärksamma 
att avgiftsfakturan för 
januarimånad kommer 
även inkludera kostnad för 
fläktåtgärd. 

Styrelsen
Tre av våra ledamöter 
kommer att lämna styrelsen i 
samband med årsstämman. 
I och med detta söker vi nya 
medarbetare. Om du kan 
tänka dig att göra en insats, 
tveka inte med att ta kontakt 
med valberedningen eller 
styrelsen om du vill anmäla 
intresse.

Nyhetsbrev
Vårat nyhetsbrev kan du 
numera även hitta på våran 
hemsida skrivkortet2.se.

Vi från styrelsen vill önska er alla en god jul och gott nytt år! 
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