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Hösten är här och frosten har redan kommit på sina ställen om morgonen. Vi hälsar våra
nyinflyttade medlemmar välkomna, och tackar för att ni är rädda om våra nya fina hissar
under flytten. Permanenta mattor har nu installerats av Berendsen, och dom kommer att
bytas två gånger i månaden för rengöring.

Så inför vintern och snön som alltid
kommer när man minst anar, om du har bil
glöm inte köpa en ordentlig snöskyffel.
Dessvärre finns inga skyfflar för utlåning
inom föreningen.

Anticimex och råttorna
Dessvärre har Anticimex inte lyckats lösa
problemet med råttorna, så Samfälligheten
säger upp avtalet från och med periodens
slut sommaren 2017. Vad vi hittar på sedan
får vi se, antingen anlitas en annan firma
eller så provar vi andra möjliga metoder.
Förslag är välkomna.

Ny städfirma
Vår gamla städerska slutar i november.
Upphandling med flera nya städfirmor har
gjorts men beslut om vilken firma det blir
har ännu inte tagits.

Dörrmattor! Det är av brandskyddsskäl inte
tillåtet att ha dörrmattor, sopor med mera i
trapphusen, eftersom trapphuset är en
utrymningsväg om brand skulle uppstå.
Ytterligare ett problem med mattorna i
trapphusen är att dom försvårar
städningen.

Om en brand skulle utbryta i en lägenhet
fylls trapphuset med svart rök. Ingen
kommer att så något. Skulle då någon
halka eller snubbla på en dörrmatta i
trapphuset så blir denna person ett hinder
för andra som i panik försöker ta sig ut ur
huset.

Styrelsen är ansvarig för att brandskyddet
upprätthålls i de allmänna utrymmena och
vill därför påtala att trapphusen måste
hållas fria från t ex dörrmattor och annat
som eventuellt kan bli ett hinder vid brand.
Om brand skulle uppstå kan den enskilde
medlemmen bli ansvarsskyldig till att ha
blockerat utrymningsvägen.

 

www.albyhus2.se

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


