Augusti 2016
Nu har vi alla kommunens stora byggjobb
bakom oss, och våra nya hissar är på plats
och fungerar fint.

Inga varuvagnar i hissarna
Något som styrelsen vill påminna om är att
vi måste vara rädda om våra nya hissar.
Varuvagnar har redan repat insidan av
hissväggen i hus 17, mycket tråkigt. Därför
får inte dessa stora vagnar tas med in i
hissen.

Rensning i cykelrummet
Nu är det dags att rensa i cykelrummet
igen. Cyklar som stått flera år och som inte
är kördugliga kommer att tas bort.

Om du har en cykel i cykelrummet se till att
märka den med en lapp som talar om vems
cykeln är och vilken lägenhet. Då låter vi
cykel stå kvar. Mopeder och bensinfordon
får inte förvaras i cykelrummet, således
plockas eventualla sådana fordon bort.
Genomgången av cykelrummet kommer att
påbörjas om två veckor.

Sedan cylindern till cykelrummet tagits bort
och Aptus brick-läsare installerats, kan du
behöva uppdatera din nyckelbricka för att
komma in i cykelrummet. Kontakta då
vicevärd Tomas på 0739-581691.
Mata inte fåglar, råttor och andra djur
Anticimex har placerat ytterligare råttfällor
kring husen. Men råttbeståndet har inte
minskat särskilt märkbart, snarare tvärt om.
I samband med diskussioner med Anticimex
vädjar vi till alla medlemmar att inte lämna
några rester efter mat eller annat ätbart ute.
Ta med er allting hem och släng det i påsar
som du knyter ordentligt, eller släng mindre
rester i papperskorgarna. Se då till att
stänga locket på papperskorgen helt.
Meddela snarast styrelsen, eller gärna
vicevärden direkt, om du ser råttor ute. Det
är bra att veta var dom håller till för att
underlätta för Anticimex med placeringen av
fällor.
Grilla inte på balkongen
Röken sprider sig lätt runt omkring och till
grannarna som ofta inte uppskattar röken
som kommer in genom fönster, ventiler,
balkong, osv. Var snäll grilla inte på din
balkong. Vi har stora fina terrasser på 5:an i
varje hus där du gärna får grilla och festa.

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

