
Aringsbergsnytt

Hej alla Aringsbergsbor. Hösten har gjort sitt intåg, färgerna på träden förändras och svampsäsongen är på topp.

Vi i styrelsen vill informera er lite om vad som är gjort och vad som är på gång i föreningen,

Som ni känner till så diskuterades på vårt senaste årsmöte behovet av ett eventuellt stambyte. För att undersöka

hur pass akut detta är har vi låtit företaget RIBAB kontrollera våra rör.'RIBAB har kontrollerat rören på 4 olika

platser på området och kommit fram till att rören är i god kondition och det finns i dagsläget inget att oroa sig för.

Det finns en del fettavlagringar som måste avlägsnas och för det ändamålet kommer vi att begära in anbud från

några olika företag.

Installationen av de nya elementen är nu på sluttampen. Vi kommer inom kort att skicka ut en enkätförfrågan till

er gällande hur pass nöjda ni är. Det gäller alltså själva elementet inte installationen.

På förekommen anledning vill vi ännu en gång ta upp städningen av tvättstugorna. Du som har tvättat har ett

ansvar för att lämna tvättstugan i ett sådant skick som du själv önskar finna den. Det innebär att grus och damm

ska sopas upp och golvet torkas när du är klar, Låt oss hjälpas åt med detta.

Det finns lediga parkeringsplatser att tillgå, Vi får be dig som är permanentboende att kontakta Eva-Lena för att

hyra en parkeringsplats istället för att konsekvent parkera på besöksparkeringarna. Parkering ska ske på

markerade platser,

Containrar är nu uppsatta på de vanliga ställena och det finns möjlighet för dig att bli av med ditt trädgårdsavfall,

Som vanligt gäller att det är ENDAST trädgårdsavfall som får kastas i containrarna. Plast, trasiga krukor etc.

ansvarar du själv för att de kommer till rätt ställe, Vi ber er aft respektera detta.

Det lider mot advent och jul och vi kommer alla att vara upptagna med våra olika planeringar inför detta. MEN,

styrelsen villändå attdu bokarin den 10 decembermellan 18:00-21:00 idin almanacka, Denna kväll inbjudervi

er boende i Brf Aringsberg till en gemensamhetskväll med glögg och'pepparkakor, Vi kommer aft skicka ut en
separat inbjudan kring detta i mitten av november.

Har du frågor, synpunkter eller förslag som du tycker att styrelsen bör ta upp så tveka inte att höra av dig.

För styrelsen i Brf Aringsberg

Bengt Persson

Ordforande


