INFORMATIONSBREV - SEPTEMBER 2018
Åter lite information och senaste nytt från styrelsen…
JM@home har nu tagit över den tekniska driften av våra fastigheter, tydligast syns det i form
av att installationen av nya digitala informationstavlor pågår i våra trapphus. Här kommer
styrelsen bl a att kunna informera om olika saker i realtid.
Mer info om det och om JM:s nya web-portalen som ersätter vår nuvarande hemsida
kommer framgent när vi vet mer och det börjar fungera.
Tidigare gjord Radonmätning är nu äntligen helt avklarad och vi har mycket låga värden, dvs
runt 30 Bq/m3, max-gränsen ligger på 200 Bq/m3. Vi kan m.a.o. känna oss trygga.
Information angående ordning på uteplatser och i alla våra gemensamma källarutrymmen
har redan meddelats - vänligen hjälp oss alla att skapa en trivsam miljö. Om detta inte
fungerar kommer vi att påtala detta mot enskilda samt styra upp hur det ser ut i källaren.
Alla automatiska dörröppnare får man stänga av vid behov, t ex vid in/utflytt då man vill ha
dörren öppen en längre tid, det sker med strömbrytaren uppe/bredvid öppnaren, glöm inte att
återställa. Ställer man upp - utan att stänga av - tar automatiken stor skada över tid.
Fartgupp på innergården, vi vill på detta sätt dämpa farten - likaså har vi monterat en skylt
vid infarten som ”varnar” för lekande barn.
Ny spegel vid garageutfarten, nu har vi mycket bra uppsikt på gående innan vi kör ut.
OCH SÅ LITE TRÅKIGA SAKER…
Sophanteringen – ett ständigt återkommande problem.
# Kartonger/plast/hushållssopor i både matavfalls- och tidningsbehållare (kan vara externa
personer) men vi har även observerat medlemmar som tyvärr gör fel.
# Vi undersöker kostnaden att montera lås på behållarna för matavfall och tidningar – hindrar
då utomstående att använda dessa – men vi själva får inte fortsätta att slarva.
# Miljörummet tvekar vi inte att stänga - om det inte blir en rejäl förbättring - då måste du gå
till närmaste återvinningsstation (300meter).
Våra 2 gäst p-platser, åter har vi sett framvridning av p-skiva för att ”köpa sig” mer tid. Ytterst
osolidariskt gentemot dina grannar - vars besökare också behöver parkera. Ser vi detta
framgent så riskerar ni både böter och att förlora ert tillstånd!
I trapphusens och på alla våningsplan - skall det vara tomt; dvs inga barnvagnar, inga
leksaker och inga kartonger/tidningar m.m. Detta pga brandskyddsregler samt att städfirman
inte kan göra sitt jobb fullt ut.
På kvällar/nätter får vi inte störa varandra t ex med högljudda fester eller att köra tvättmaskin
& torktumlare efter typ kl 22 – tyvärr hörs dessa aktiviteter allt för väl.
Hundar borstar man utomhus, inte i trapphus eller garage, och slutligen - kattnätet på
sandlådan – glöm inte att lägga på det när ni lekt klart.
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