
Arbetet med våra avloppsrör
Arbetet under våra hus för att byta våra avloppsrör
fortsätter i stort enligt den plan vi tidigare informe-
rat om. Vid vissa tillfällen måste avloppen stängas
av och OCAB informerar då berörda lägenheter.

Cykelrummen
Cykelrummet bredvid port nr 10 kommer att vara
avstängt längre än vi tidigare informerat om. Har
du din cykel där och behöver få ut den så kontakta
Stig Hedlund i arbetsboden bakom nr 8 så hjälper
han dig. Han finns där juni månad ut därefter
kommer arbetet under husen ligga nere för semester
under juli månad.

Cykelrummen bredvid nr 16 och nr 18 kommer att
stängas av från 24 juli enligt den plan som finns
idag. Behöver du din cykel som står där får du pla-
nera enligt den information du fick i maj.

Extra stämma den 27 september
Vid föreningsstämman 10 maj presenterade styrel-
sen ett förslag till förändringar av föreningens stad-
gar. Stämman godkände förslaget med några för-
ändringar, vilka framgick av protokollet från stäm-
man.

Nya stadgar måste godkännas av två stämmor och
därför kommer styrelsen att kalla till en extra
stämma den 27 september. Kallelse och dagordning
kommer att skickas ut efter sommaren.

Ny nyckelansvarig i föreningen
Behöver du extra nycklar till din bostadsrätt så
kontakta via mail Gill Fjellström,
gill.fjellstrom@gmail.com, som är ny som nyckel-
ansvarig i styrelsen. Hon beställer dina nycklar för
avhämtning hos Låspunkten i Sundbyberg. Gill
behöver namn, personnummer, telefonnummer och
nyckelnummer (CLO145 plus nummer och eventu-
ella bokstäver i nedre vänstra hörnet).

Ramper till balkongen
Föreningen har ett antal rullstolsramper som är
tänkta att läggas vid balkongdörren för att under-
lätta att komma ut på balkongen. Du får gärna låna
en ramp om du tror att det underlättar för dig att
komma ut på balkongen. Har du frågor eller om du
vill låna en ramp så kontakta någon i styrelsen.
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Lekstugan
Föreningens lekstuga är till för barnen i vår före-
ning. Vi hoppas att ni som är föräldrar och har barn
som brukar leka i lekstugan kan hjälpa oss att hålla
rent och fint. När barnen lekt klart måste möblerna
plockas in och fönster och dörr stängas. Detta för
att lekstugan och möblerna ska hålla så länge som
möjligt till glädje för barnen.

Stopp i avloppen
Under Kristi Himmelfärdshelgen kom avloppsvat-
ten upp i lägenheterna på bottenvåningen i nr 8. Det
akuta problemet löstes genom att vi fick ta hit en
spolbil som rensade i avloppet.

Stoppet berodde på att saker spolas ner i toaletten
som inte ska spolas ner där. För att undvika stopp
framöver så ska du aldrig slänga skräp i toaletten
som till exempel våtservetter, öronpinnar, bindor
och tandtråd. Du ska inte heller hälla olja i diskhon.

Håll tjuven borta
Inför sommaren ber vi er alla vara uppmärksamma
om det händer något avvikande eller om obehöriga
uppehåller sig i trapphusen, på gården eller parke-
ringen. Sommaren är tjuvens högtid. Vi har genom
åren varit förskonade från inbrott i lägenheter och
förråd. Vi har haft ett par cykelstölder och nu sen-
ast har OCAB haft inbrott i sin bod. Släpp inte in
okända personer i trapphusen och var restriktiv med
att lämnar ut vår portkod. Detta för allas vår säker-
het och trygghet.

Kommande styrelsemöten
Styrelsen har sitt första sammanträde efter somma-
ren den 28 augusti.

Trevlig sommar
Styrelsen vill önska alla en skön och trevlig som-
mar oavsett var ni tillbringar den. Även styrelsens
ledamöter tar semester men du kan alltid nå någon
av styrelsens ledamöter via mail eller telefon. Om
ärendet inte är brådskande så använd styrelsens
mail solangen@ownit.nu.
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