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Höststädning söndagen den 7:e oktober
Nästa helg är det dags för höststädning, observera att det är på en söndag. 
Vi ses vid garaget kl. 10.00 och fördelar dagens uppgifter mellan oss. Vi slutar 
ca 15.00, men det kan såklart bli tidigare om vi är många som hjälps åt. 
Föreningen bjuder på morgonkaffe och lunch. Passa på att träffa dina grannar!

Ventilationsrensning
Föreningen gjorde en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i januari där 
visade det sig att vi behöver rengöra våra ventilationskanaler. 
Detta kommer att ske den 26-28/11 och vi behöver då tillgång till alla 
lägenheter. I samband med detta kommer vi även att byta termostater på 
elementen. Vi återkommer med mer information om hur ni behöver förbereda er 
och om hur ni kan lämna nycklar.

Nya medlemmar
Vi har fått många nya medlemmar sedan senaste nyhetsbrevet. Vi hälsar Tomas 
Löfwall i port 60, Thommy Larsson, Candy Hung och Carl Stejmar i port 58, 
Daniel Andersson i port 56 och Monica Samuel i port 54 välkomna. Vi hoppas 
att ni ska trivas både i föreningen och i Årsta.

Förvaring i gemensamma utrymmen
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara möbler och dylikt i 
källargångarna. Det blockerar vägen och är förbjudet ur brandskyddssynpunkt. 
Det är inte heller tillåtet att förvara något annat än barnvagnar i vårt 
gemensamma garage.

Inför vintern
Vi hoppas att det dröjer innan det blir vinter, men som sommaren har varit vet 
man aldrig hur det blir. Därför vill vi påminna om att det är vårt gemensamma 
ansvar att sanda och/eller skotta den dagen det blir isigt eller snön faller.

Hemsidan
Vi vill återigen påminna om att ni hittar mycket information på vår hemsida, 
www.limmaren3.se, t.ex. ordningsregler och stadgar. Där kan ni även komma i 
kontakt med styrelsen, info@limmaren3.se, om ni har frågor eller funderingar.
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