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Informationsbrev Mars 2022

Hej!
Vi börjar äntligen gå mot ljusare tider och våren!

Reliningen
Reliningen är inne på sin sista etapp och vi beräknar detta kommer var klart vecka 12 och
därefter kommer det att genomföras en ordentlig grovstädning samt en storstädning i de
gemensamma utrymmena.

Med detta vill vi avsluta med ett stort tack till alla medlemmar och hyresgäster för er
förståelse över de olägenheter det kan ha fört med sig med den omfattande reliningen som
pågått under en längre tid.

Vårstädning
Nu är det dags att gör iordning våra gårdar inför våren och det vore roligt om så många som
möjligt kan delta, både för att tillsammans göra fint på våra gårdar, men inte minst för att lära
känna varandra lite bättre.

Vårstädningen är lördag den 14 Maj kl 10:00 utanför Sigrid Undsets Gata 8. En container
kommer att ställas ut, så passa på att rensa och slänga från förråden, träffa grannar och hjälpas
åt med städningen.
Efteråt så grillar vi korv, fikar och umgås.

Varmt Välkomna!

Årsstämman
Årsstämman kommer kommer hållas den 1 Juni kl 18:00, och vi kommer återkomma med mer
detaljer, men man kan redan nu om det finns förslag till styrelsen höra av sig till
Valberedningen Eva Darolf Linnros som nås på 070-6959493.
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Bokning av tvättstuga via webben
Nu finns möjlighet att boka sin tid för tvättstugan, enkelt vart man än är. Detta gör man via sin
dator/mobil eller surfplatta.

Adress till bokningssidan: https://smalanningen.aptustotal.se

Inloggningsuppgifterna man använder är:
Användarnamn: lägenhetsnumret  (ex. 123)
Lösenord: 10+lägenhetsnumret (ex. 10123)

Viktigt är att när man har loggat in första gången så rekommenderar vi att ni byter lösenordet
samt lägger upp en e-post för lösenordsåterställning.

Obs. varje lägenhet har två lägenhetsnummer, ett från lantmäteriet (t.ex. 1101) och ett i vårt
fastighetsregister (t.ex. 502 eller 117). Du ska använda lägenhetsnumret från
fastighetsregistret. (Om du är osäker på ditt lägenhetsnummer så framgår det av din
avgifts/hyresavi, eller genom att logga in på www.nabo.se.)

Skyddsrum
Vi har fem skyddsrum i vår förening. Man tillhör inte ett särskilt skyddsrum utan går till det
som är närmast. Våra skyddsrum kontrollerades och godkändes av MSB år 2018.
Skyddsrummens lokalisering är markerade med skyltar utanpå fasaden, och kan även ses från
MSB:s hemsida www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/

Med Vänlig Hälsning
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