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Gårdsfest 5 oktober 13:00
Vi vill i detta nyhetsbrev bjuda in alla våra
medlemmar till en gårdfest som kommer att
hållas på baksidan, i vår nya trädgård, efter
städdagen den 5 oktober.
Välkomna på en trevlig stund med dryck och
tilltugg! Detta kommer vi anordna tillsammans
med grannföreningen som äger hälften av
marken på baksidan.
Baksidegruppen
Rekreationsytan är färdig och visst har vi fått det
snyggt? Nu behöver vi hjälp att hålla ordning på
allt så det fortsätter att vara lika fint.
Under planeringen och anläggandet av ytan så
hade vi hjälp av en arbetsgrupp som bestod av
en person från vår förening och tre personer från
Marskalken2.
Nu vill vi gärna att fler engagerar sig! Om du är
intresserad så hör av dig till styrelsen.
Tack för all frivillig hjälp!
Vi vill passa på att ge ett stort tack till alla ni som
har hjälpt till och engagerat er i vår föreningen
under det gångna året! Ni ska veta att ni är guld
värda och vi är verkligen glada och tacksamma
att så många hjälper oss med alla olika typer av
saker.
Hyra Hobbyrummet
Glöm inte att det finns ett hobbyrum att hyra som
har massa olika verktyg och maskiner.

Städdag 5 oktober 10:0013:00
På söndagen den 5 oktober är det dags för
vår årliga städdag. Vi hoppas att så många
som möjligt har tid och lust att vara med.
Desto fler som hjälper till desto tidigare kan
vi börja gårdsfesten! Varmt välkomna!
Pågående stambyte 54B
Stambytet i 54B löper på enligt planeringen
och väntas vara klart i början på oktober. Så
snart arbetet är klart kommer vi bjuda in på
en kortare visning då ni kan kolla på
resultatet.
Om ni har några frågor kring stambytet går
det bra att kontakta Jakob Dahlner på
telefon: 0721 61 49 33
Trädgårdsgrupp
Förutom en baksidegrupp så behöver vi
även en trädgårdsgrupp. Vi har haft ökande
kostnader det här året då vi inte själva har
skött gräsklippning, plantering av blommor i
våra krukor utanför portarna och enklare
trädgårdsarbete.
Finns intresse så kontakta styrelsen så
snart som möjligt! Vi håller på att förhandlar
ett nytt trädgårdsavtal med Cemi.
Ventilation (OVK)
Nu är vi helt färdiga med
ventilationsgenomgången i samtliga portar.
Vi väntar på OVKrapporten från RT. Vi
hoppas att ni upplever inomhusluften bättre
och att ni är nöjda med resultatet.

Kostnad är endast 50 kr/dygn!
Information om bokning finns på dörren (gången
in till tvättstugan vid port 50), samt i vår hemsida.

Hör av er direkt till oss om det skulle vara
några frågor eller om ni har synpunkter på
arbetet som utförts.
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Uppdaterade tider i tvättstugan
Ny information kring tvättstugan och om utökade
tider på söndagar kommer inom kort att sättas
upp i tvättstugan.
Droppande element
Vi påminner igen om att kolla era element så det
inte droppar från dessa. Vi har fått många
rapporter om små läckor efter att elementen
plockades ner och upp under arbetet med
ventilationen.
Har ni en läcka så ställ genast ett glas eller
liknande under läckan och kontakta sedan
styrelsen på styrelsen@dengyldeneporten.se
Inbrott på Johan Enbergs väg
Under den senaste veckan har ett par inbrott ägt
rum längst vår gata. Det är lägenheter med båda
vanlig dörr och säkerhetsdörr som haft inbrott. Vi
uppmanar alla medlemmar att vara
uppmärksamma.

Fortsatt arbete med värmen
Som ni säkert har märkt sitter det inte längre
några termostater på era element. Detta är i
enlighet med vår beställning från RT. Alla
termostater plockades bort för att ventilröret
skulle vändas så det sitter rätt på elementen.
Om ni har kvar termostaterna i lägenheten är
det viktigt att ni behåller dessa till det att RT
kommer tillbaka senare i höst för att sätta
tillbara termostaterna och injustera värmen.
Frågor kring ventilation eller värme
Vi har informerat Cemi om att alla frågor
kring ventilation eller värme ska skickas
vidare direkt till RT som är vår entreprenör
för detta. Om ni felanmäler något till Cemi vill
vi gärna att ni även skickar en kopia till oss
så vi kan hålla koll på vad som sker.
Nyhetsbrevet finns även på nätet!
Om ni istället för en papperskopia vill ha
nyhetsbrevet i digital form går det bra att
hämta en kopia på:
www.dengyldeneporten.se
Vi ger ut nyhetsbrevet ungefär en gång i
månaden. Håll utkik i er port eller på
hemsidan.
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