Nr 2 : 2006

Bult Nytt
Dags för höststädning!
På söndag (24/9) är det dags att göra höst- och vinterfint i föreningen.
Tillsammans bidrar vi bl.a. till renare trapphus och tvättstuga - vilket samtidigt
skapar lägre kostnader för renhållning av fastigheten.
Vi ses kl. 10.00 nere på gården där vi delas in i olika städgrupper. Dagen
avslutas med gemensamt fika- förhoppningsvis utomhus!
Vid förhinder, lämna en lapp i Gunnel Guthammars brevinkast.

Håll reda på din cykel!
För att inte cyklar utan ägare ska ta upp onödigt utrymme på gården kommer
en rensning att genomföras. I början av v.40 kommer alla cyklar att märkas
upp med lappar, vilka fästs på pakethållare o dyl. Det är sedan upp till ägaren
själv att ta bort lappen från sin cykel. De cyklar som fortfarande har lappar kvar
i slutet av v.42 (19-22 oktober) kommer därefter att avlägsnas från gården.

På gång i föreningen
Trapphusrenovering
På det senaste styrelsemötet diskuterade styrelsen bl.a. den kommande
trapphusrenoveringen, som medlemmarna beslutade om att genomföra på
årsstämman. Renoveringen kommer att påbörjas nu under hösten och olika
behov och åtgärder har därför diskuterats.
Hör gärna av dig med idéer och tankar om hur vi kan göra våra trapphus
finare!

Uthyrning av Balken
En annan fråga som styrelsen arbetar aktivt med just nu är att söka nya
hyresgäster för uthyrning av Balken (hyreslokalen). Förutom lappar på
lokalens fönster har vi bl.a. annonserat på Blocket, vilket gett god respons.

Övrigt
Anledningen till vatteninträningningen i källaren är nu funnen och problemet är
åtgärdat. De medlemmar som tömde sina förråd för kan nu flytta tillbaka sina
saker.
Vidare arbetar styrelsen kontinuerligt med frågor rörande t.ex. fastighetens
underhåll - och ekonomi. Till vår hjälp har vi flera andra medlemmar i
föreningen men - vi behöver alltid bli fler! ☺

Frågor? Kontakta Anna Hedsäter på 070 772 79 12.

