Nyhetsbrev september 2020

Hej!
Här kommer lite information från styrelsen.

●

Save the date >>> 20 oktober
Som det tidigare har informerats om står vi inför en lika nödvändig som efterlängtad
trapphusrenovering. Den kommer att utföras av Säker Bostad som har lång
branscherfarenhet. Innan arbetet kommer igång kommer det dock hållas en extrastämma
för att rösta om eventuellt byte till säkerhetsdörrar. Vi kommer samtidigt passa på att
berätta mer om renoveringen.
På samma stämma kommer även tidigare inkomna motioner att behandlas.
Mer information och kallelse kommer till var och en inom kort.

●

Våra fina björkar
Tyvärr är flera av björkarna på gården i väldigt dåligt skick varför två av dem kommer att
fällas och tre beskäras hårt. Detta utförs av Stockholm Stad som även kommer att ersätta de
två som fälls. Vi vet inte när detta kommer att ske.

●

Stammar
I slutet av augusti utfördes en stamspolning av Avloppsteknik som Tröskverket slutit avtal
med 2015. Ett antal stammar sprang då läck, och detta har nu åtgärdats.
Det har sedan tidigare tagits ett beslut om att avvakta stambyte med underlag från
Avloppsteknik. På grund av de sprickor som nu uppkom kommer vi dock att undersöka om
ett stambyte måste tidigareläggas. Vi kommer därför att ta kontakt med en oberoende firma
(vilken är i skrivande stund inte bestämt) för att försöka reda ut detta.

●

Nästa städdag blir den lördag 17 oktober kl. 10.00
(flyttas till samma tid den 18:e om det är dåligt väder på lördagen).

●

Kranvattnet
I en trappuppgång har det varit problem med tillförseln av varmvatten, detta är nu åtgärdat
av Aseka.
Vi har dessutom haft problem med missfärgat vatten. Efter kontakt med Stockholm Vatten
visade det sig att det berodde på ett rör som går under cykelbanan utanför valven.
Stockholm Vatten har nu spolat rent och allt ser enligt uppgift bra ut.

●

Fler farthinder på gården
I början av sommaren placerades fler farthinder ut då många upplevde alltför höga farter på
gården.

Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via brevlådan på Dalgårdsvägen 4.

