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Grovsoprummet

Porttelefoner
I husen NP 36-42 och NP 44-48 är porttelefonen
installerad. Arbetet i NP 49-53 sker denna vecka
och i NP 55-59 nästa vecka.
Samarbetet att få komma in i lägenheten så att
”Martin och Robins elektriska AB = Mr
Elektriska” kan göra installationen har fungerat
mycket bra. Tack för hjälpen.
Tänk på att porttelefonen inte fungerar.
Du måste öppna porten för dina gäster.
Tänk på att lämna telefonnummer till dem du vet
som skall besöka dig, t ex matleverans.

Grovsoprummet var stängt i drygt en vecka för
att golvet skulle målas, kärlen var borttagna.
Men stängningen respekterades inte, golvet var
fullt av svarta sopsäckar, kartonger, möbler bl a
soffkuddar och målarfärgspänner.
Golvet är därför inte målat och kommer heller
inte att målas.
Du som ställde in en kartong som du hämtat ut
på Regina eller du som köpt en ny Sonos
musikanläggning – det är din skyldighet att
sortera emballaget.
Styrelsen har möjlighet att via kamerorna kolla
vilken tagg som använts och därmed ta reda på
vem som ställt in skräpet. Detta medför dock
extra arbete. Speciellt som de flest, tack för det,
sköter sig och sorterar sitt återvinningsmaterial
så som lagen anger.
Det är var och ens skyldighet att sortera sitt
avfall.
Kärlen är uppställda och det är nu ordning i
grovsoprummet. Om alla slänger rätt avfall på
rätt ställe och ställer möbler på rätt ställe så
kommer det fortsatt att vara ordning i rummet.

Entréedörrar och låssystemet
kommer att börja bytas runt v 17, detta sker hus
för hus. Under tiden fungerar inte taggsystemet,
dvs gamla låssystemet. Du måste då använda
den nyckel som går till tvättstugan för att komma
in genom entrédörren. Det kan ta flera veckor
innan det nya taggsystemet fungerar.
Tänk på om du har t ex hemtjänst som kommer,
att de får nycklar så att de kan komma in genom
entrédörren. Ytterligare nycklar kan beställas av
ingemar@blavalen.se
Du som har egen öppningsanordning för
entrédörren, vänligen kontakta styrelsen
snarast. styrelsen@blavalen.se
Varje lägenhet kommer att få 3 nya taggar, vilket
ingår i systemet. Behöver du ytterligare taggar
kommer information om hur du skall beställa
dessa.
Trapphus. Väggar, räcken, tak och hissdörrar
håller på att målas av Rollerboys måleri. Som
tidigare nämnts kommer hissen tidvis att vara ut
funktion just när hissdörren målas. Men om du
måste utnyttja hissen är det bara att kontakta
målaren och att de gör ett uppehåll i målningen.
Hissen är inte avstängd.

Insamling av matavfall
Då det är mycket som händer just nu och
taggsystemet på grovsoprummet också skall
bytas ut, införs detta när det arbetet är klart dvs
någon gång i början av maj.
Vi återkommer med information om när du kan
hämta ut papperspåsar.
Hälsningar
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Har du frågor kontakta styrelsen@blavalen.se
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