September 2018

Hej alla medlemmar.
Först av allt vill vi framföra ett STORT TACK till alla Er som hjälpt till att vattna de ”nya”
körsbärsträden. Utan er hjälp hade de inte överlevt den torra heta sommaren.
Gruppen som planerar lekplatserna har haft sina första möten och vi hoppas på att kunna
påbörja arbetet under våren/sommaren 2019.
Vi vill även påminna er föräldrar om att det finns 4 st. lekplatser i området/föreningen, det
är så lätt att glömma.
Under hösten kommer sotning att ske, och något senare så ska fläktarna på vinden bytas.
Det är viktigt att ni har rätt kökskåpa installerad i köket.
Detta gäller:
Det ska vara en kökskåpa för fristående motor (bra att veta vid eventuell renovering)
Det innebär att fläkt med ”egen motor” nere i köket inte är godkänd.
Om ni har det så fungerar inte ventilationen på rätt sätt i er bostad.
Vi uppmanar er att se över samt åtgärda detta innan det är dags för fläktbyte.
Sotaren kommer att rapportera eventuella avvikelser.
Kontakta vicevärd Staffan om ni har frågor tel. 070-301 76 65
Mer info kommer när det närmar sig, beträffande nycklar och så.
Området bakom Pärlan är ingen sopstation!
Var och en måste kasta sitt eget avfall på rätt ställe, el och grovsopor ska lämnas på t.ex.
SRV, men absolut inte bakom Pärlan. Ställ inte heller glasflaskor och liknande framför
sopskåpen och förvänta er att någon annan ska ta reda på det. Det finns en returstation på
Mörtviksvägen 52, jättenära.
Lördag 6/10 är det dags för höststädning, vi drar igång kl. 09.00.
Då snyggar vi till våra allmänna ytor, klipper häckar och minglar lite innan vintern kommer.
Vi avslutar med grillad korv vid Pärlan.
Mer info kommer från vicevärd Staffan när det drar ihop sig
Om du har någon fundering så tveka inte att kontakta oss på
styrelsen@brf-drevvikensstrand.se
Vänligen hälsning från Styrelsen

