MAJ 2016

Expeditionens öppettider under sommaren:
Fredagen den 6 maj är exp. stängd
Tiderna för juni, juli och augusti ser ut som nedan:
Tisdagar mellan 15 - 18 (ordinarie tider)
Torsdagar mellan 13 - 16

Postboxar

Brandvarnare:

Styrelsen fortsätter att arbeta för att Vi vill påminna om vikten av att kolla
minska på oönskad post i våra att batterierna fungerar i Era
postboxar.
brandvarnare. Tryck på test-knappen
Sedan skyltarna med ingen reklam och hör om det låter, om inte så är det
sattes upp så har det minskat, vilket dags att byta batterier.
även innebär mindre skräp ovanpå Har Ni ingen brandvarnare eller om Ni
postboxarna.
vill ha fler så finns det att köpa på
Just nu håller vi på och sätter upp gula expeditionen för 50 kr st inkl. batterier.
remsor som det står ”ingen tidning” på.
Även dessa får Ni naturligtvis ta bort
om Ni vill ha Västeråstidningen och
VLT som kommer ett par gånger i
veckan

Kontaktuppgifter till föreningen:
Telefon: 021-35 11 66
E-post: exp@23an.se
Hemsida: www.23an.se

Relaxen är sommarstängd mellan den 7
juni och 15 augusti. Övriga lokaler går
fortfarande att hyra under hela sommaren!

Påminnelse om säkringar i
hobbyrum. Detta är viktigt om
Ni är borta långa perioder,
särskilt nu under sommaren!
Vår förening är ganska unik med sina
hobbyrum i källarna. Många använder
utrymmena som enbart förråd, men
flera använder dem till snickeri, väveri,
gym och andra trevliga verksamheter.
Vi vill varna Er som placerar frysar
eller liknande i hobbyrummen.
Det finns en 10 ampere-säkring på tre
hobbyrum. Är det mycket aktivitet som
pågår samtidigt, så räcker inte
strömmen till och säkringen går.
Föreningen står inte för någon
jourutryckning, på grund av att det
blivit strömlöst i ett hobbyrum. Vill
man ha en sådan utryckning, får man
betala för den själv.
Om man inte har en särskild
tilläggsförsäkring, så är det inte heller
säkert att hemförsäkringen täcker den
förlust man har lidit, vid ett eventuellt
strömavbrott i källaren.
Ovanstående är särskilt viktigt att tänka
på om man har något som kan bli
förstört vid längre strömavbrott.

Balkonger
När april månad är slut skall samtliga
på Bofinksvägen ha tillträde till sina
balkonger. Det gäller även för dem
som bor på Grönfinksvägen 1-17.
S e n a s t d en 1 0 j u n i k o m m e r
Grönfinksvägen 2-10 och
Gråsparvsvägen 1-9 att bli utsläppta på
balkongen. I början av juli är det dags
för Grönfinksvägen 12 -16 och
Gråsparvsvägen 11-14. Övriga som har
fått balkongerna rivna kommer att ha
tillträde till dem senast den 15 juli.
Uppdateringar sker på föreningens
hemsida varje vecka. www.23an.se

Källarfönster
Nästan alla fönster är bytta på
Bofinksvägen, Grönfinksvägen och
Gråsparvsvägen. De flesta är besiktade
och det återstår några
besiktningsanmärkningar. Därefter
skall en sista översyn göras.
Nycklarna som Ni lånat ut
tillföreningen kommer att återlämnas i
Era postboxar när allt är klart.

Sönderkörda gräsmattor
Som Ni säkert märkt så är många gräsmattor väldigt sönderkörda av de maskiner
som kör balkongpartier och de som sätter upp nya hängrännor. Detta innebär bl.a
att det är omöjligt att klippa just de här gräsmattor. En återställning sker allt
eftersom gräsmattorna blir tömda på prylar. Men dessa gräsytor kommer inte att
vara användbara i sommar.

