April–maj 2020

Ingen trädgårdsdag i vår

På grund av smittorisken blir det ingen traditionell trädgårdsdag i vår. Det
finns förstås ändå en hel del att göra – bland annat ska utemöblerna bäras ut.
Om du vill engagera dig är du varmt välkommen att höra av dig till styrelsen
så ordnar vi så att du får tillgång till verktyg och redskap som behövs för att
kratta och räfsa fint på Gränden.

Jord till balkongblommor

Snart kommer det att finnas blomjord att hämta vid K13 och i parken framför
K14. Kom ihåg att dina balkonglådor ska sitta på insidan av balkongen.

Nya bokningssystemet

Hör av dig till oss om du har tappat bort din pinkod till bokningssystemet
eller om du behöver någon annan hjälp med något som rör bokning av
tvättider. Du kan skicka ett meddelande i bokningssystemet (från dator eller
telefon) eller höra av dig via mejl till oss i styrelsen.
Dessutom vill vi gärna veta vad du tycker om bokningssystemet så att vi kan
göra en utvärdering. Mejla dina synpunkter till oss när du har testat systemet.

Cykelrensning

Eftersom vi har brist på plats, både ute och inne, kommer vi att genomföra en
cykelrensning i år. Under våren kommer vi att sätta fast gröna band på alla
cyklar (det gäller också barnvagnar, kälkar och övriga åkdon). Om du vill ha
kvar din cykel tar du bort bandet från den. I slutet av september kommer vi
att rensa både i cykelrummen och utomhus, och då tar vi bort cyklar och
andra åkdon som fortfarande har gröna band.

Öppna ventilerna

Nu är värmen på väg och för att ventilationssystemen ska fungera är det
viktigt att alla öppnar ventilerna i sina fönster. Bägge handtagen (i ventilen
som sitter i fönstrets överkant) ska peka utåt, åt sidorna. Då är ventilen helt
öppen, vilket den ska vara under hela sommarhalvåret.
Kontakt: info@brffriheten.se
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