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Hösten 2022
Höststädning söndag 9/10
Snart dags att göra fint runt om och i våra hus. Vi ses vid garaget kl. 10.00 och
fördelar dagens uppgifter mellan oss. Föreningen bjuder som vanligt på lunch
under dagen. Vi kommer ha tillgång till en container under dagen för att kunna
göra oss av med diverse skräp och grovsopor. Mot slutet av städdagen kommer
du som medlem, i mån av plats, få möjlighet att göra dig av med eget skräp.
Avgiftshöjning
De höga elpriserna, i kombination med den kommande vintern, gör att vi
sannolikt kommer behöva höja avgiften från årsskiftet. I skrivande stund är det
oklart exakt hur mycket, vi följer föreningens kostnader, men räkna med en
höjning på ca 10 %. Vi återkommer med mer information mot slutet av året.
Takarbetet
Takomläggningen lider mot slut och senast den 30/9 ska allt vara helt klart.
Vi är medvetna om att många av er har besvärats av både buller och
nedskräpning, men takomläggningen var en helt nödvändig åtgärd.
Nya medlemmar
Vi välkomnar fem nya medlemmar till föreningen, Hanna Öholm och Robin
Samuelsson i port 54, Andrea Calais och Anton Järild i port 58 samt Birgitta
Hallberg i port 60. Vi hoppas att ni ska trivas hos oss och i Årsta.
Ordningsregler
Vi vill återigen påminna om våra ordningsregler som finns på
www.limmaren3.se. Det har bl.a. kommit klagomål rörande tvättstugan och vi
vill uppmana alla om att rengöra ordentligt efter er. Det är lätt att glömma att det
även inkluderar golv och rengöring av luddfilter.
Vi vill även påminna om att det är vårt gemensamma ansvar att skotta och/eller
sanda när det är dags för det. Varje port behöver ta ansvar för sin egen gång och
trappa. Alla behöver hjälpa till, även du!
Ledig lokal
Lokalen bredvid garaget blir ledig fr.o.m. den 15/10. Vi har annons ute i olika
forum på Facebook, tipsa gärna eller kontakta styrelsen på info@limmaren3.se.
Lokalen är på 20 kvm, el/värme/bredband ingår. Kostnad 4 500 kr/månad.
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