Informationsbrev Pillunden juni 2013-06-03
Nya styrelsemedlemmar
Torsdagen den 30/5 höll föreningen sin årsstämma där bl.a. ny styrelse valdes.
En överlämningsperiod kommer nu ske där den tidigare styrelsen avslutar sitt
uppdrag och lämnar över sina arbetsuppgifter till den nykomponerade styrelsen.
Undvik att fönstren spricker
Nu när sommaren är här vill vi påminna om att persienner ska alltid vara helt
nedsläppta eller helt uppdragna. Är persiennen nedsläppt en bit, och solen ligger
på, kan glaset spricka pga. de stora temperaturskillnaderna som kan uppkomma
på glaset. Detta och övriga skötselanvisningar finns på föreningens hemsida
under dokument.
Handdukstorkar avstängda sommartid
Detta är inte ett fel utan precis som elementen i lägenheten stängs av sommartid
görs även handdukstorkarna då de ligger på samma värmeslinga. Vill man ha
värme från handdukstorkarna sommartid måste man komplettera med en
elpatron. Detta informerades om i samband med informationen inför stambytet.
Gamla dörrnycklar går inte längre att kopiera
Om ni behöver kopiera upp nya nycklar till er lägenhet kan det nu endast göras
om ni har en cylinder som ingår i Pillundens nyckelsystem. Gamla nycklar från
Sollentunahem får vi inte kopiera längre. Har du en gammal nyckelcylinder kan
föreningen byta ut den till självkostnadspris (1250kr). Du får då en ny cylinder
samt 3st nycklar. Har du redan en ny cylinder och behöver fler nycklar hör du av
dig till styrelsen.
Inköp för plantering, odling och växter
Medlemmar såsom hyresgäster får lämna in förslag för vad som behöver
inhandlas för att få en ännu trevligare innergårdsmiljö. Förslag på inköp går bra
att göra per mail, styrelsen@pillunden.se alternativt lägga i tvättstugans vita
brevlåda. Skriv gärna också i vilken port ni bor i samt om ni själva är
intresserade av att sköta kommande inköp samt plantering!
Styrelsemottagning
Mottagningen kommer att vara öppen följande dagar kl 19:00 – 20:00
Torsdag 13 juni
Torsdag 27 juni
Hälsningar
Styrelsen

