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NyiNyiNyiNyiNyinnnnnflflflflflytytytytyttttttaaaaadddddeeeee
Vi har följande nyinflyttade i B-trappan:
Magdalena Agardh och Johan Reinholdz
Kristofer Frick
Vi hälsar dem hjärtligt välkomna och hoppas
att de skall trivas hos oss.

FFFFFaaaaastststststiiiiighghghghghetetetetetsssssssssskötkötkötkötkötseseseseselllllnnnnn
Vi är ju alla medvetna om att skötseln av fastigheten på det
hela inte skötes tillfredsställande.

Vi har därför beslutat att byta fastighetsförvaltare. Ny
förvaltare från den 1 november är HSB:s Fastighetsservice.
Vi vet att personalen där är mycket kompetent, och vi är
övertygade om att vi skall få den service vi vill ha, så att
fastigheten blir välskött, utvändigt såväl som invändigt.

FFFFFaaaaastststststiiiiighghghghghetetetetetsförsförsförsförsförsäksäksäksäksäkrrrrriiiiinnnnnggggg
Samtidigt, dvs den 1 november, tecknar vi en ny
fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar, som även inkluderar
den tilläggsförsäkring om bostadsrätt, som vi nu tecknat
bredvid. Alltså, bostadsrättshavarna kan säga upp detta
tillägg i hemförsäkringarna från detta datum.

FörFörFörFörFörssssslllllaaaaagsgsgsgsgslådlådlådlådlådaaaaannnnn
Vi vill även slå ett slag för vår förslagslåda
bredvid tvättstugan. Vi ser gärna meddelanden
där, med förslag, synpunkter mm.

GårGårGårGårGårdddddsfsfsfsfsfeeeeeststststst
Vi måste givetvis ha en fest även i år, och den är planerad till
den 8 september kl 18.00.

Plats är samma som förra året
(för er som är nya: gräsmattan
nedanför balkongerna).
Precis som i fjol bjuder vi på
välkomstdrink, mat och kaffe.
Dricka tar var och en med sig
efter behag/behov.

Vi hoppas givetvis på samma fina väder som förra året och att
alla har med sig samma glada humör!

För planeringen behöver vi veta hur många som kommer, och vi
ber er därför fylla i nedanstående och lägga i vår förslagslåda,
senast den 24 augusti.

Vi i styrelsen skall försöka att regelbundet informera
om vad som händer, i form av detta nyhetsblad.

Fastighets
service

Jag/vi kommer  ............  st person/er
till gårdsfesten den 8 September.

Namn

HjärHjärHjärHjärHjärtltltltltliiiiigt  välgt  välgt  välgt  välgt  välkkkkkooooommmmmnnnnna öna öna öna öna önssssskkkkkaaaaarrrrr
FFFFFeeeeestkstkstkstkstkooooommmmmitititititténténténténtén
(René B - Ulla L -  Eva O)


