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listorna även om det råkar vara tomt när du kommer
(detta för att kunna få statistik på hur stort tryck det
är på maskinerna).
Respektera tvättiderna och städa upp utspillt tvättmedel, ta bort damm-ludd etc. efter att du använt
tvättstugan. Om vi alla rengör filtret efter varje pass
håller maskinerna längre och vi slipper onödiga
kostnader.

Hösten är här och så också höstens första
Medlemsblad. Som alltid; har ni frågor eller
funderingar som inte tas upp här, gå in på
hemsidan, ta kontakt med din portvärd eller maila
styrelsen. För kontaktuppgifter, se längre ner i
bladet.

Nya styrelsemedlemmar
Årsmötet genomfördes något senare än vanligt på
grund av Covid-19. Mötet hölls med mesta möjliga
Corona-anpassning och resulterade bland annat i nya
styrelsemedlemmar. Välkomna säger vi till nytillträdda
styrelsemedlemmar: Joakim Hallgren, ledamot, Rutger
Persson, suppleant, Anita Forselius, suppleant och
Annika A Schmiterlöw, suppleant.

Soprum
Det har sagts förut, men då vi har många nya medlemmar är det bra att ta det igen:
Soprummen har två kärl; ett större för hushållssopor
och ett mindre för matavfall. I det större ska endast
hushållssopor i väl hopknutna soppåsar slängas. I det
mindre skall endast matavfall i väl hoprullade bruna
papperspåsar slängas.
Inget annat ska slängas eller ställas i soprummet. Om
du har uttjänta kläder eller prylar och möbler du inte
längre vill ha så kan dessa slängas i den container vi
tar hit två gånger om året. Du kan också själv ta dina
grovsopor till närmaste ÅVC och återvinna dem där.
Mer info finns på väggarna i soprummen.

Tvättstuga
Vi har bra tvättmaskiner och torkmöjligheter i tvättstugan. För tillfället är dock torktumlaren på Pass B
inte på topp, se information på maskinen. Eftersom
maskinen trots allt fungerar så avvaktar vi med att
byta ut den då vi planerar en översyn av tvättstugan.
Det är jättebra om du skriver upp dig på tvätt1
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Cyklar

Städdag!

Det är trångt i cykelställ och i cykelrum. Här följer
information om vad som gäller:
- Endast cyklar som regelbundet används får ställas i
cykelställen utanför huset och/eller i något av våra tre
cykelförråd.
- Långtidsförvaring av cyklar ska ske i ditt eget förråd.
- Gällande el-sparkcyklar så är dessa förbjudna att
ställas i gången mot portarna eller på föreningens
övriga mark.

Trädgårdsarbetet har smygstartat: den trista björken
är borta och träden vid entréerna har beskurits väldigt
fint. Mycket snart kommer också datum för höstens
städdag/trädgårdsdag att annonseras.

Och slutligen ett tips
Nationalstadsparken fyller i år 25 år. En jubileumsutställning har sedan augusti funnits på Nybroplan. En
av bilderna är från vår egen tomt och är tagen av en
av våra medlemmar, Henrik Ekman. Den finns i en
beskuren version som bild i detta medlemsblad.
Vill du se utställningen? Skynda dit snarast för den tas
snart ner. Annars går det också att se den på wwf.se
under Aktuellt/Nyheter (pressmeddelande 11 aug
2020), presenterad av bl.a. Henrik.

Takomläggning
Arbetet med omläggningen av taket pågår för fullt
inom styrelsen och vi återkommer så snart vi har
mer information.
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Kontakt
I första hand portvärden (se ovan)
E-posta till styrelsen@armefordelningen2.se
Lägg ett brev i styrelsens brevlåda i uppgång 5, 1 tr.
Hemsida
www.armefordelningen2.se
Felanmälan
Mindre fel i gemensamma utrymmen: T.ex. trasiga glödlampor, dörrar som behöver smörjas e.dyl.
Kontakta vår fastighetsskötare, Aphos.
Större skador: Rapportera genast till någon i styrelsen. Detta gäller även vid fel på hissen.
Nöj er framför allt inte med att bara sätta upp en lapp. Då händer kanske ingenting.
Förvaltare
Fastighetsskötare: Aphos förvaltnings AB
Ekonomisk förvaltare: Rådstornet AB
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08-545 660 90
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