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Fixardagar 24/9 och 8/10
Nu är det dags för höstens fixardagar där vi tar hand om fastigheten och
trädgården. Genom att tillsammans hjälpas åt med detta klarar föreningen att
hålla ner avgifterna.
Varje medlem ska delta på minst en av dagarna. Om du inte kan dessa dagar
kan du fråga om en uppgift som du gör vid ett senare tillfälle. Om du ej
kontaktar Sara Stange (sara.stange@icloud.com) för uppgift och om du inte
deltar på någon av dagarna debiteras du en avgift på 500 kr.
Vi samlas vid huvudentrén kl 10 och håller på fram till ca kl 15. Föreningen
bjuder på fika under dagen, så meddela Sara ev. specialkost.
Anmäl dig senast 20/9 på listan som sitter utanför tvättstugan..

Tvättstugan - regler
https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=388303

Tvätten blöt efter färdigt program?
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Tvättstugan - regler
Styrelsen har uppdaterat reglerna,
se på anslag utanför tvättstugan.
Ändringen är att den som bokar tiden
kl 17-20 inte förfogar över
torkrummet efter kl 20.
Den som tvättar kl 20-22 har tillgång
till torkrummet, men det ska vara tyst
innan kl 22 (tvätten kan hänga på
tork över natten, men ska plockas
bort innan nästa person har bokat
tid) .

Tvätten blöt efter färdigt program?
Vissa upplever problem med att
tvättprogrammet inte fungerar som
det ska. Tekniker har relativt nyligen
sett till maskinerna och bedömt att
de fungerar fint. Orsaken till problem
är sannolikt att maskinen har
packats för fullt. Så tänk på att inte
överbelasta maskinerna. Kontakta
styrelsen om ni ändå får problem.

Städning av golv
För trappstädning använd stentvålen
(står i förrådet till höger om ingången
till hobbyrummet). För städning av
golv i tvättstuga använd grönsåpa.
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