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Brandskydd och nedskräpning
Styrelsen bedriver med hjälp av Brandsäkra AB ett systematiskt
brandskyddsarbete (SBA). En del av detta är att med jämna mellanrum
kontrollera brandskyddet i våra hus. Återkommande felaktiviteter som
förekommer i alla hus är att det finns brännbara material som förvaras
på loftgångar och i källarutrymmen. Det är mycket allvarligt dels för att
det blockerar framkomlighet för räddningstjänst och brandskyddsdörrar
men även för att det ökar spridningen av bränder som kan uppstå.
Loftgångar och källare är inga förvaringsutrymmen. Även
vinterförvaring av blommor i trappuppgångarna är olämpligt enligt vår
brandkonsult.
Förutom förvaring så har det även förekommit enstaka fall av dumpning
av skräp i våra utrymmen och det är självklart inte heller ok! Vi har
faktiskt tur med att ha en återvinningscentral endast 700 meter bort,
Östbergas återvinningscentral, Adress: Bussens väg 2.
Nya låskolvar på gång
Styrelsen har uppmärksammat att många har problem med sina lås för
ytterdörrarna. Dessa lås är äldre än själva dörrarna så det är inte så
konstigt, de behöver bytas ut. Styrelsen har beslutat att genomföra en
gemensam upphandling av utbyte av låskolv och att samordna bytet med hjälp av leverantören Bysmeden
AB. Detta innebär att föreningen kommer att stå för kostnaden att byta låskolv och nya nycklar till dessa.
För de medlemmar som är intresserade så kommer det förmodligen att erbjudas möjlighet att för egna
pengar köpa till ett digitalt lås för kod/wifi upplåsning. Mer info kommer inför uppstart av arbetena.
Nya stadgar tillgängliga
De nya stadgarna som beslutades på extra stämman den 25 augusti i år finns nu registrerade hos
bolagsverket och även på vår hemsida www.atten4.se.
Intresserad av att delta i arbetsgrupper?
Vi står inför många förändringar framöver, både av våra egna hus och boendemiljöer men även i vår
omgivning när det kommer byggas nya gator, parker och bostadsområden runt omkring oss. Vi kommer att
behöva tänka om hur vi vill ha våra uteplatser, vilka träd ska tas bort och vilka ska ersätta dessa, hur ska
parkeringsplatserna lösas, gemensamhetsytor, hur ska innegårdarna återställas efter fasadrenovering etc.
Om medlemmar har intressanta idéer om utformning och framtida utseende och funktion i vår närmiljö
önskar vi att medlemmarna meddelar intresse för att ingå i arbetsgrupper. Nu närmast kommer en
arbetsgrupp att startas för att ta fram underlag och idéer till hur uteplatserna på bottenvåningen på entrésidan
ska se ut efter att fasaderna renoverats.
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