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Glad sommar!

Bladet kommer i pappersform
Då bladet inte ges ut regelbundet blir
det svårt att hänga med om man bara
kan se det på hemsidan, väl påpekat
av en uppmärksam boende - tack.
Kommer bladet i brevlådan ser man
det direkt. Senaste bladet finns alltid
under Aktuellt på vår hemsida
www.albyhus2.se

Tack för er medverkan på stämman
17 personer var närvarande i år, något
färre hushåll då somliga var från
samma lägenhet. Flera bekanta
ansikten, och även ett par nya. Inga
motioner kom in. Styrelsen har valt in
Tomas Dahlgren som medlem i
styrelsen, som suppleant nu i början.
Förhoppningsvis blir Tomas ledamot
igen så småningom. Tack till alla er
som var här.

Grovtvättmaskin nr 3 ska bort
'Grovtvätt #3' har gått klart hos oss och
kommer inte längre att repareras. Det
totala behovet motiverar inte längre 2
st grovtvättmaskiner då
drop-intvättstugan endast används av
Albyhus2 senare åren. Maskinen
plockas bort ur vår tvättstuga snarast
möjligt och kommer inte längre att
kunna bokas.

Cykelrummet som förråd?
Cykelrummen verkar ha börjat
användas som förråd senaste tiden,
något som inte är meningen. Du som
ställt ner prylar i cykelrummet,
vänligen ta bort dessa snarast. Saker
som står i cykelrummet, annat än
cyklar, kommer att slängas.

Hissen igen
Någon, eller några i hus 17 kan inte
låta bli att kladda ner hissen, samt
spotta och smutsa ner utanför porten.
Vi har nya fina rena hissar som kostade
mycket pengar att installera. Mer
pengar kan nu komma att gå till
extrastädning. Ett par frågor till dig som
inte kan låta bli att kladda ner väggar
och spegel i hissen; vad vill du lägga
dina pengar på? Vad vill du dina
besökare ska se när dom kommer på
besök? Albyhus2 är en hel och ren
BRF. Vi accepterar inte nedsmutsning.

Farliga träd kring parkeringar &
fasader
Träd som växer för nära en
betongfasad, eller asfalt gör sakta men
säkert åverkan på objektet. Detta märks
genom att rötterna växer genom
asfalten och förstör ytan. Det är en
otrolig kraft rötterna har, dom förstör
isoleringen kring husen samt växer in i
betonggrunden under marken. Därför
har samfälligheten efter en besiktning
beslutat att avlägsna de träd som
skadar vår egendom, samt träd som
står för nära bilar, fäller och förstör
billacken.

Styrelsen tar sommarledigt
Från tisdagen 27e juni tar styrelsen
ledigt en månad fram till 1 augusti. Så
vi önskar samtliga boende i Albyhus 2
en riktigt trevlig sommar. Vi ses!
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