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Entréer och trapphus

Grovsoprummet => Gröna rummet

Arbetet med att måla trapphus, renovera taket i
entrén samt att byta portlåst och portar har
startat. Huset NP 36 till 42 är först ut.

Grovsoprummet är stängt från 13 mars till den
22 mars.
Golvet skall målas om och alla kärlen är
borttagna.

Tidsplanen är att portlåsen kommer att bytas:
Huset NP 36-42, vecka 10 till 11
Huset NP 44-48, vecka 12
Huset NP 49-53, vecka 13
Huset NP 55-59, vecka 14
Det verkar som att målningen i din uppgång kan
börja före denna vecka och det innebär att när
hissdörrarna målas kommer den inte att kunna
användas under 1-2 dagar. Det skall komma
information om när hissen är obrukbar.
Byte av portlås får praktiska konsekvenser:
1.Du skall lämna dörrnyckel, information kommer
i brevlådan när din uppgång är berörd. Vi är
diskreta med information om detta.
2. Taggarna kommer att fungera fram till v 18.
Porttelefonen fungerar inte från den vecka som
kabeldragningen görs i din uppgång.
3. Runt v 18 när taggen till entrédörren inte
fungerar. Du skall då använda nyckel – den som
går till tvättstuga/cykelrum. Porten kommer att
vara olåst från ca 7 till ca 16.
4. Tänk på vilka konsekvenser det får för dig.
T ex om du har hemtjänst måste de få tillgång till
nyckel för att komma in.

Gröna rummet är det nya namnet. Föreningen
erbjuder möjlighet att sortera matavfall.
Du kommer att få information om när du kan
hämta ut påsar och påshållare, i enlighet med
det system som Kretslopp Göteborg använder.
Vill påminna om den lagliga skyldigheten vi har
att sortera förpackningar och tidningar för
återvinning. I ”Göteborgdirekt” senaste nummer
meddelas att två av tre sopor slängs fel.
Liknande information har även Samfällighetens
sopsug tagit fram genom plockanalys, 77% av
det som slängs i sopsugssystemet skall
källsorteras. Mer än hälften är tidningar och
förpackningar. Utslaget per person är det mer än
72 kilo varje år. Vi kan bara bli bättre.
Hälsningar
Styrelsen/

PS. Du kanske även har fått information från
Teknikmannen om OVK (obligatorisk ventilations
kontroll). Gör som det står i informationen.

5. GP kommer att läggas utanför porten under
tiden som portlåsen inte fungerar. Den som är
först kan ju lyfta in dem i entrén.
Har du frågor kontakta styrelsen@blavalen.se

Håll utkik efter vad som sker i Gemensamhetslokalen. NP 36.
Information finns på Facebook och i fönstret NP 36.
Har du planer på att köpa elbil?
Föreningen har laddningsplatser.
Hör av dig till Primär.

