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Trevlig höst. Ja, varför skulle inte hösten
kunna vara minst lika glad som sommaren?
Träden är fortfarande gröna men kylan har
kommit så vi kan lugnt anta att sommaren
är bakom oss.
Taken är dessvärre inte klara än. Detta pga
brist på material. Nyligen kom det dock
några pallar med takpannor så vi hoppas
att jobbet blir klart snarast. Arbetet är hur
som helst noggrant inspekterat av
oberoende besiktningsman vid flera
tillfällen, så vi kan vara säkra på att det inte
fuskas.
Varken SFAB eller kommunen har påbörjat
sina projekt och vi har inte blivit meddelade
någon bestämd datum. Men efter senaste
samtal med SFAB ska åtminstonne deras
arbete påbörjas vecka 39, dvs i slutet av
denna månaden. Vi väntar nyfiket på
kommunens svar angående gång &
cykelvägen.
Parkering under byggtiden kommer att vara
möjlig på den nybyggda parkeringen nere
vid Alby gård och Hangaren.
Möjlighet för fler platser på närmare ställe
diskuteras med kommunen.

Otur med spiskåpan?
Timer-vreden på dessa kan gå sönder, så
Albyhus2 har köpt in en liten arsenal med
reservdelar. Kontakta styrelsen vid behov.

Hissarna
Installation av våra nya hissar påbörjas
juni-juli 2016.
Information om p-platserna
Med den växande brist på p-platser har
samfälligheten minskat ner antalet besöksplatser från 15 st till 10, detta för att frigöra 5
platser åt boende. Samfälligheten arbetar
hela tiden med att försöka åtgärda bristen
på platser så om du har något förslag hör
gärna av dig till samfällighetens ordförande
Tomas Dahlgren 0739-581691.
Grovsoprummet - ett tillhåll
Styrelsen vill uppmana samtliga boende att
inte släppa in några okända i
grovsoprummet, inte ens om dom frågar
artigt och snällt. Vi har under en period nu
haft problem med lösdrivare som gärna
bosätter sig i vårt grovsoprum. Problemet är
att dom sölar ner. Således har vi satt en
tillfällig tidsbegränsning på låset. Mellan kl
06.00 - 20.00 kan du ställa dina grovsopor i
grovsoprummet.

Träffa styrelsen varje tisdag kl 17.00 till 18.00 i expeditionen Albyvägen 17, plan 1.
www.albyhus2.se

