Januari 2017
God fortsättning!
Hoppas att alla haft en skön helg och att
det nya året blir bättre än det förra varit. En
liten nyhet är att styrelsen sätter en senare
tid för tisdagsmötena, istället för kl 17 blir
det kl 19 varje tisdag då boende kan träffa
styrelsen nere i expeditionen plan 1 på
Albyvägen 17.

Nu kommer snön
Samfälligheten har ordnat en plog som
kommer att ploga området och
parkeringarna så snart det blir snö. Det var
lite osäkert i början av vintern då vi fick det
där snökaoset, men med lite tur och
ansträngning så har vi nu fått en plog i år
med.

Julgransplundring
Den 27:e januari plockas dom stora
granarna ner från terrasserna. Det kommer
att ligga högar granris längs med
gångvägen utanför husen där du kan kasta
din gran med.

Vi välkomnar vår nya städerska
Styrelsen har upphandlat ett avtal med
Kornnattha Walther, som numera håller rent
och fint i våra hus. Vänligen se till att hålla
fritt utanför din lägenhetsdörr så att det kan
bli rent och fint ända fram till din lägenhet.
Ha inga mattor, skor eller saker utanför som
står ivägen. Styrelsen tackar på förhand för
visad hänsyn.
Hissen i hus 17 har dessvärre upprepade
gånger drabbats av godispapper,
plastpåsar, och solrosfrön. Något som inte
ska finnas i en hiss som är så fin som våra.
Kanske kan föräldrar prata med barnen om
hur sådant skräp bör tas omhand?
Kollektivt elavtal för billigare el
Inga nyheter ännu. Men styrelsen har inte
släppt ärendet och fortsätter söka bra avtal.

Samtidigt vill styrelsen också varna för
eventuell rasrisk från taken. När det snöat
ordentligt samlas snö i drivor på olika
ställen på taket, dessa kan lossna och falla
ner. Så gå inte i direkt närhet kring husen,
och säg till barnen att inte leka där.

www.albyhus2.se
Träffa styrelsen varje tisdag kl 19.00 till 20.00 i expeditionen Albyvägen 17, plan 1.

