MÅNADSBLAD DECEMBER 2018
Vi i styrelsen fortsätter att dela med oss av senaste tidens händelser – stort som
smått.
•

MÅNADSAVGIFT JANUARI – styrelsens framgångsrika arbete under 2018 har
resulterat i en fortsatt god likviditet, vilket tillåter en julklapp till oss alla genom en
avgiftsfri månad i januari 2019. Avin som redan inkommit inkluderar därför inte
månadsavgiften för januari 2019.

•

OMBYGGNATION – Kontakta alltid styrelsen för godkännande vid
ombyggnation i lägenheten. I samband med ansökan om godkännande kan vi
i styrelsen berätta om:
- erfarenheter från tidigare ombyggnationer
- vikten av att hantverkare vet vad som gäller, tex vilka tider som gäller
för att borra etc.
- krav av att fackmans mässiga leverantörer ska användas
- att svartjobb inte är tillåtet
- att medlemmen bär ansvar för sin lägenhet
Detta för att styrelsen ska kunna ta ansvar för fastigheten vilken är en av
styrelsens främsta uppgifter! Samt för att främja grannskapet!
Sätt gärna upp ett anslag om/när sedan renoveringar/ombyggnationer kommer ske så
dina grannar är medvetna. Tänk då på de tider som gäller, dvs ej före kl 08:00 och efter
kl 20:00.

•

TÄNDA LJUS I JULETID – det är mysigt med tända levande ljus i juletid. Glöm inte
att ha ljusen under uppsikt och att släcka ljusen innan ni går ut eller går till sängs. Se
gärna över era brandvarnare (batteribyte rekommenderas den 1 januari varje år).

•

VAR VAKSAMMA – Polisen har informerat att det upptäckts markeringar vid
lägenhetsdörrar. Vi ber er kontrollera era dörrar och fortsätt vara uppmärksamma på
personer som inte verkar höra hemma i fastigheten/området. Om ni upptäcker små
runda ringar som sitter markerade till höger om dörren kontakta Polisen så att de har all
info. Vi påminner om att inte lämna ut portkoder till obehöriga, fortsätta att ha god
grannsamverkan och inte släppa in obehöriga i trapphus eller garage. Vi kommer inom
kort att byta portkoder,separat information kommer om detta.

Vi tackar för alla era synpunkter och välkomnar alla att fortsätta att kontakta styrelsen
på info@frosundet2.se eller 08-122 04 160.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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