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1. Information om sanering/fönsterbyten, liksom detta
blad finns på föreningens websida. Papperskopior kan
hämtas i föreningslokalen på tisdagar 17.30-19.00 om
du inte använder dator.

!

2. April månad började med avbrott i undercentralerna
som gav kalla lägenheter och avsaknad av varmvatten.
Schneider Elektric som är vår leverantör av undercentralerna tvingades till två besök för att slutgiltigt
åtgärda problemen. Vår utmärkta föreningsvärd jagade
oförtrutet på serviceteknikerna och informerade
boende fortlöpande. Nästan alla medlemmar, som kontaktade henne, var trevliga och förstående. Vi kan inte
själva åtgärda värmeproblem.
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3. Det är absolut förbjudet att lägga skräp i källargångar
eller andra gemensamma utrymmen. Brandfara!
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4. Grovsop container kommer att finnas fredag 12/4 kl
10-12, lö-sö 13/4-14/4 kl 13-15 vid Västra Banvägen
22. Du som kan och vill vara med och hålla koll på
vad som slängs ombeds ringa Evy på 070-265 40 80.
Ännu har ingen anmält sig.
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Se nästa sida för mer information.
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5. Efter informationsmötet 20190328 vill vi bilda en
informations/kontakt grupp med deltagare från
styrelsen och medlemmarna. I den gruppen skall vi
följa utvecklingen av planen för Åkersberga stad och
informera alla medlemmar samt hålla kontakt med
kommunen. Gruppen är tänkt att bildas vid årsmötet
20190424. Du som är intresserad av att vara med i den
gruppen ombeds höra av dig till föreningen via e-post
eller telefon på adressen i brevfoten. Om du har några
funderingar i detta ärende ringer du till vår ordförande
Bengt på telefonnummer 079-341 36 73
6. Föreningen har nu 20 P-platser med ladd stationer för
el bilar. De finns på nya parkeringen vid Åkersbergavägen 1C. Den som har eller skaffar el bil får förtur till
dessa P-platser. Laddstolparna kan även användas till
motorvärmare.
7.Föreningsvärden har stängt på valborgsmässoafton.
8. Den 8/5 kommer det att vara ett informationsmöte i
Folkets Hus om saneringar och fönsterbyten i de
återstående höghusen. Mer information kommer.
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