Informationsblad för Fanan 12Nr.02 (år 2017-18) 28 oktober
2017.
Välkomna till de två medlemsaktiviteter
som ligger framför oss: städdag den 11
november och grantändning den 2
december.
Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande

------------------------------------------------------------------------------------------------Nya medlemmar
Vi välkomnar följande nya medlemmar: Louise Göransson och Johan Thordenberg med två
flickor 3,5 år och 5 månader. De har övertagit Brages lägenhet på våning 1 i gathuset, Olivia
Häggqvist har övertagit Fagers lägenhet på våning 2 i gårdshuset och Oscar Ekholm har
övertagit Ousbäcks lägenhet på våning 5 i gårdshuset.

Medlemsaktiviteter
Höstens städdag blir den 11 november kl 10-12, se uppsatt information. Grantändning äger
rum lördagen den 2 december kl 15:30. Vi samlas i entrén för glögg, kaffe och samvaro.

Takomläggning
Enligt föreningens underhållsplan ska takomläggning göras 2018. För att ta reda på takens
skick gjordes en besiktning under sensommaren. Den visade att vi redan i höst behöver vidta
några åtgärder och planen är att till våren göra en takomläggning.
Styrelsen har anlitat en konsult som tar fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad, väljer
ut företag för anbudsinfordran och hjälper oss att välja entreprenör.

Miljöstation
Sopstrejken under sommaren har tyvärr inte klingat av ännu så viss osäkerhet om turer och
hämtning m.m. kvarstår. Det innebär att vi fortfarande inte har regelbunden turtäthet och att
det kan vara ny personal som inte kan rutinerna.
När allt fungerar igen kommer en välbehövlig städning göras av våra soputrymmen.
Styrelsen kommer också att tillsammans med vårt sopbolag fundera över om vi har en optimal
fördelning av sopkärl vad gäller papper, wellpapp, grovsopor etc.
Vi kan förvänta oss både renare och fräschare soprum.

Andrahandsupplåtelse
I Fananbladet nr 01 12 juni 2016 informerade vi om att andrahandsupplåtelse inte beviljas för
en kortare tid än en månad. Eftersom vi tar ut en avgift har den korta tiden medfört
administrativa problem både för oss och Rådrum.

Vi har därför beslutat om följande ändringar:
-

vi beviljar inte andrahandsuthyrningar för kortare tid än tre månader.

-

uthyrningsperiod skall vara hela kalendermånader

-

vi beviljar för ett år i taget med möjlighet till förlängning

-

vi vill helst ha information om kommande uthyrning tre månader i förväg

All andrahandsupplåtelse ska godkännas av styrelsen. Skriftlig ansökan skickas till
info@fanan12.se eller lämnas i föreningens brevlåda i entrén.

