April 2017

Vad som hänt i området
Vi har påbörjat att fräscha upp våran
gemensamma lokal.
Nu är det även möjligt för utomstående att
hyra lokalen, se vidare information på
hemsidan eller anslagstavlan.
Service av köksventilation har utförts under
februari månad. De som inte var hemma
fick informationen om hyr bytet ska utföras
samt nya filter.
Avtalet med JRF Fastighetsskötsel har
omförhandlats.
Vi utför nu mindre reparationer själva för att
hålla nere kostnaden.
Sprängbesiktning har utförts vid vissa
radhus på grund av skolbyggnad.
Återkommer igen med uppsättning av
vibrationsutrustning om en månad
Våra gårdsråd arbetar med kunskap,
entusiasm och energi för att utveckla
arbetet med våra städdagar med mera
Det är många som har haft problem med
värmen och mycket tid har lagt ner för att
åtgärda detta. Har ni problem med värmen
vänligen maila styrelsen.

På gång
Städdagar, mer information kommer:
6 maj 7 maj 13 maj 14 maj Årsmöte, tyvärr är datumet för årsmötet
inte fastställt pga omläggning av
ekonomiredovisning.
Har ni motioner som ska in till årsmötet ska
dessa lämnat till styrelse via mail senast
sista april.
Våra lekplatser kommer att besiktas
(lagkrav) av certifierat företag.
Utifrån protokollet kommer åtgärden att
utföras. Leklådesanden på lekplatserna
kommer att bytas ut i vår.

Målning utvändigt av dörrar och fönster på
radhusen är med i budgeten 2017. Just nu
pågår upphandling av projektledning.
Slutbesiktning av radhusen har blivit
uppskjuten på grund av vädret. Nu är våren
kommen och vi hoppas att slutbesiktning
ska ske inom kort.
Flerfamiljshus
Målning av utvändiga entréer sker under
2017
Målade grunder/socklar kommer att
fuktundersökas och åtgärdas därefter
Kodlåsen kommer att bytas till våra entréer,
lägenhetsinnehavaren får nya koden i
brevlådan.
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Snart är det årsmöte och finns det intresse
att medverka i styrelsen så lämna intresse
till valberedningen via
styrelse@sodrahaga.se
Styrelsen träffas även på öppet hus sista
söndagen i månaden utom juli kl. 17001730. Välkommen in och träffa styrelsen
Nu när våren är här så vill vi trycka lite
extra på att undvika bilkörning på
gårdarna.

