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Entrétak Efter att ha tittat hur andra föreningar utformat entrétak och fått in offerter så
finns en bra lösning till en rimlig kostnad. Bygglovsansökan har sedan drygt 1 månad
varit inlämnade men hanteringstiden hos kommunen uppgår till minst 10 veckor.
Inför nästa vinterperiod kommer entrétaken att vara på plats.
Soprum Tyvärr är det en del som inte viker ihop kartonger innan de sorteras i kärlen för
wellpapp. Föreningen har fått ett påpekande från entreprenören som sköter tömningen
att de kommer att ta ut en extra avgift för de tillfällen när kärlen är överfulla och
kartonger har ställts på golvet på sidan av kärlen.
Det hänger en kniv på en pelare i soprummet som kan användas för att underlätta
ihopvikning av skrymmande kartonger.
OBS! Vänligen knyt ihop soppåsar så att inget skräp ramlar ut.
Årsstämma/föreningsstämma. Just nu så är smittospridningen mycket stor i
Sundsvallsområdet vilket kan påverka när vi kan ha årsstämma. Preliminärt har vi satt
23 juni som datum för stämma. Samma lokal som 2020 dvs danssalongen på EQ House.
Vi återkommer med definitivt besked så snart som möjligt

Bredband Som tidigare meddelats så byter föreningen bredbandsleverantör från
och med 1:a augusti (kan bli 30:e juli eftersom 1:a augusti är en söndag.
Ny leverantör blir Sundsvallsbaserade Arkaden. Arkadens personal ordnar ett
informationsmöte i juni för att beskriva hur bytet genomförs och svarar
naturligtvis också på frågor.
Nämnas bör att de föreningar som bytt bredbandsleverantör till Arkaden är
mycket nöjda med den information och service de fått.
Hemsidan Vi kommer förhoppningsvis att få hjälp av en nyinflyttad medlem
som har erfarenhet och kompetens avseende hemsidor. Ambitionen styrelsen har
är att det ska vara enkelt att hitta information på hemsidan och att den ska vara
användarvänlig.
Parkering. Styrelsen uppmanar dem som har en plats i garaget att nyttja den
även sommartid och inte parkera sina bilar på gästparkeringar. Dessa är ju precis
som det låter avsedda för i första hand besökare.
Övrigt Har du som medlem frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig
till styrelsen via hemsidan (Tyck till), direktkontakt med någon i styrelsen eller
skriftligt (Styrelsens brevlåda finns i entrén på Riddargatan 1 A)
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