Skokloster 2019.06.26

Kvartalsbrev juni
Hej alla på Fackelvägen!
Vad härligt att många deltog på städdagen, trots det blöta vädret! Vinnaren av
lotteriet blev F30, som vann ett presentkort på 500kr till Bauhaus! Det blev en
trevlig dag med arbete och trevligt sällskap!
Nedan följer lite information till er från oss i styrelsen.
Farthinder och vädjan till nya grannar
Vi har nu satt ut våra farthinder på de platser som vi anser har störst behov och vi har kompletterat med två
uppsättningar där det inte räckte. Vi har även skrivit ett välkomstbrev med en vädjan till boende i de nya husen och
hoppas på ökad hänsyn.
Målningen och takpannor
Målningen av husfasaderna är nu färdig, det kommer att ske en slutinspektion av arbetet under veckorna som följer.
När det gäller målning av fönster och dörrar, ingick det dock inte i den ursprungliga offerten. Vi kommer att beställa
färg så att det finns att tillgå till alla fönster och de som har möjlighet att måla själva får göra det. De som behöver hjälp
får höra av sig, då vi behöver ta in offerter från målare.
Några av takpannorna gick sönder under målningen. Hör av er om ni har några extra liggandes hemma så att vi
kan byta ut de som är trasiga utan att behöva köpa in nya.
Sättningsskador
Vi har besiktigat fastigheterna på utsidan men enligt protokollet fanns det inget som tydligt kunde påvisa att skadorna
berodde på sprängningarna. Ni som eventuellt fick sättningsskador inomhus av sprängningen kommer att behöva
kontakta era egna hemförsäkringsbolag. Företaget som sprängde har dock dessvärre gått i konkurs.
Soprummet
Vi i styrelsen skulle önska att ni tänker på hur och vad ni slänger i vårt sophus. Vi har satt upp nya infoskyltar och vi
ber er tänka på att stänga påsar ordentligt och att inte kasta sådant som skall återvinnas i soprummet.
Släpvagnen och parkering av fordon
Tack Ulf för att du ställer upp och fixar den! Om något inte fungerar på den, meddela Maria snarast. Det är viktigt att
utföra grundläggande översyn av bromsar, blinkers m.m. regelbundet. Om ni vill nå Maria nås hon enklast genom
messenger eller sms. Hennes nr: 0736000199.
Tänk på att inte parkera lastbilar och större fordon på ytor som tar skada. Ta även hänsyn till andras uppfarter så
att vi kan röra oss utan att bli instängda.
Hemsidan
Besök gärna www.slottsskogen1.se, vår nya hemsida. Den är under konstruktion och vi ber er ha överseende med
eventuella felaktigheter. Den uppdateras fortlöpande och målet är att få upp bilder och texter innan slutet av augusti.
Här hittar ni bland annat gamla kvartalsbrev och våra stadgar, men vi kommer även att publicera andra dokument som
rör föreningen. Har ni bilder på vår gata som ni vill dela med er av, skriv gärna till vår mail!
Från trivselgruppen
Söndag den 30:e juni hålls en loppis som ni tidigare fått info om på facebook och i brevlådan. Hoppas vi får många
besökare! Mer info kommer även om en kräftskiva som preliminärt planeras att hållas v.33.
Framtida projekt
De fönster som har anmälts som defekta har vi börjat åtgärda. Hör av er om ni har fönster som inte fungerar så att vi
ska kunna se över kostnaden och byten framledes. När det gäller spolning av rör har vi fått in offerter och arbetet
kommer att inledas i höst.
Slutligen önskar vi er en glad sommar och hoppas på fortsatt gott samarbete!
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