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Nya brevinkast
Nu påbörjas arbetet med att byta ut våra
brevinkast till de mått som Posten kräver. För de
som är nyfikna att se hur de nya inkasten
kommer att se ut, går det bra att kika på Jan
Axelssons dörr, uppgång C. Arbetet kommer att
pågå under två dagars tid - styrelsen kommer att
i god tid meddela vilka dagar. För er som inte är
hemma under dessa dagar går det bra att lämna
in nyckel till Conrad, uppgång D eller till Jan.

Sophantering
Från och med 1 oktober kommer vi att behöva
betala våra sopor efter vikt. Detta betyder att vi
kan påverka och sänka våra kostnader genom att
sortera ut matavfall, tidningar och förpackningar.
Plåtburkar, glas, batterier, stora kartonger mm
skall lämnas till återvinning. Påsar för
komposterbart avfall finns under bänken vid
vattenhon i rummet utanför hobbyrummet i Bkällaren. Närmsta återvinningsplats finns på
Södra Viktoriagatan 41, nedför backen i
Egnahemsvägens förlängning, 5 minuters
gångväg från vårt hus!

Cykelröjning
Det är trångt i vårt cykelställ. I samband med
höstens fixardagar kommer vi be föreningens
medlemmar att se över sina cyklar. Vi kommer
att märka ut alla cyklar med tejp eller dylikt. Ni
som vill ha era cyklar kvar på plats tar bort
markeringen, resterande cyklar ställs ner i
källaren, för att senare i höst kastas.

Avgiftshöjning
Vi har inte behövt höja hyresavgiften sedan
2004, men pga ökade driftskostnader och
kommande fasadrenovering kommer
hyresavgiften from 1 januari 2013 att höjas med
ca 4-5 %. Mer information ang detta kommer
framöver.

Fixardagar
Planera redan nu in någon av höstens fixardagar:
30 september och 14 oktober. Anmäl dig på
listan utanför tvättstugan i B-källaren. Fika och
trevligt sällskap utlovas!

Mangelrummet
Projektet med att nedmontera och frakta ut
mangeln ur mangelrummet i källaren pågår, och
skall inom kort vara avklarat. Vad tycker du att
vi skall använda detta rum till framöver? Gym?
Övernattningslägenhet? Musikrum? Det går bra
att maila förslag till info@vestersol.net eller
prata med någon i styrelsen.
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