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Tvättstugan
Två stycken nya och fina tvättmaskiner med

tillhörande torktumlare har installerats i tvätt-
stugan. Det har efter detta till styrelsen inkom-
mit en del klagomäl pä att torktumlarna inte

torkar tvätten helt torrt. En tekniker från ma-

skinleverantören tillkal lades som efter felsök-
ning konstaterade att inget fel på maskinerna

kunde finnas. Problemet ligger helt enkelt i att

fel program- och temperaturval gjorts. Vid sidan

om maskinerna finns tydliga instruktioner om

hur man ställer in och väljer rätt program och

temperatur.

Jourtelefon
Styrelsen har nu tecknat avtal med Jourman.
Inom kort kommer ni får mer information om
hur det går till att ringa efter hjälp.
Jourman hjälper till att koppla er till rätt fore-
taglhantv erkare, e lektriker ltir e I - arbeten, VV S
ftjr rör-arbeten osv. Det är sedan lägenhetsinne-
havaren som betalar ftir arbetet.

Den medlem som vill får fortfarande använda
sig av valfri firma, Jourman är till ftir att under-
lätta ftir de som inte vet vem eller vart de ska

ringa.

lnbrottet
För en tid sedan drabbades föreningen av ett

inbrott. Entrddörren till gårdshuset bröts sönder

och tre örrådsutrymmen bröts upp. Efter in-

ventering visade det sig att det enda som stulits
var två stycken barstolar i gårdshuset. Trasiga

dörrar och lås är nu reparerade, och är åter fullt
funktionsdugliga

Ny flaggman/flaggkvinna
Efter många år i trogen tjänst har fibreningens

ansvarige, Lennaft Groby, ftir flaggning avgätt.

Styrelsen tackar honom for dessa år!

Detta innebär att styrelsen nu efterlyser en ny
kvinna eller man, som kan tänka sig att axla det

ärofulla uppdraget att värna om att flaggning
blir utfört på vederbörligt vis. Uppdraget är inte

speciellt fysiskt betungande utan kan i stort sett

utftjras av vem som helst, gammal eller ung.

Ta kontakt med någon i styrelsen, om intresse

ftir att överta denna trevliga syssla finns.

STYRELSEN


