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Hej från styrelsen!
Tack till alla som var med på städdagen och den trevliga grillningen!

Kort nytt.
Tvättstugelås – Saknar ni nyckel eller låskolv till tavlan, kontakta styrelsen så ordnar vi med det.
Tvättstugan - Avloppet och filtret är rengjorda och det ska nu rinna på som vanligt.
Huset och trädgård tillhör oss alla – Det finns en trädgårdsgrupp, vid intresse kontakta strelsen.
Det finns också gräsklippare och en trimmer att tillgå för den som vill bidra med gräsklippning.
Husesyn med Nabo – Alla gångar och gemensamma utrymmen behöver vara brandsäkra, dvs det får inte stå
saker i trapphusen ej heller finnas blommor. Mattor som läggs ut i trapphusen behöver vara brandsäkra.
Stegar till vindarna är ej tillförlitliga och kommer bytas ut, är beställt.
Råttproblem i parkerade bilar på gårdsplan. - Flera boende har haft problem med råttor i motorutrymmet.
Tyvärr så inte mycket vi kan göra åt det, men var uppmärksamma på det så ingen olycka sker.

Färdigställt
Årsstämman - Sköttes till större delen online och en ny styrelse valdes. Kajsa Gelin, Wobbie van den Hurk och
Gunnar Gustafsson avgår medan Johan Sääf, Britt Weslien och Åsa Thalén har gått med.
Städdagen - Tack till er alla som var med på städdagen!

Pågående
Stegar till vinden - Stegar till vinden i port 50 och 56 håller man på och byter ut, då det de gamla stegarna
efter 70 år har spelat ut sin roll.
Tvättstugan - Det kommer möbleras om i tvättstugan för att undvika framtida stopp i avloppet, det jobbet är
beställt och vi hoppas att det sker inom en snar framtid.
Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 16 december 2021.
Frågor/ärenden som medlem önskar att styrelsen ska behandla under mötet bör vara inkomna senast ett par
dagar före mötet via mail till styrelsen@kogaren1.se eller via föreningens brevlåda i trapphus 50.
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