LANGELANDSNYTT MARS 2019
Jasmin arbetar inte kvar hos oss som vaktmästare. Anledningen är att Jasmin
inte längre är anställd på Örehus, som är det företag som vi köper in vissa av
våra tjänster ifrån. Vaktmästartjänsten delas av tre olika personer, men
kontaktuppgifterna i form av telefonnummer och mail är oförändrade.
Styrelsen håller f.n. på att se över eventuell kameraövervakning av garage och
miljöhus. Naturligtvis kommer detta i ske i överensstämmelse med hur man
juridiskt måste hantera detta.
Allt grus på våra lekplatser kommer att bytas ut och utrustning i form av bl.a.
nya gungor kommer att köpas in. Rutschkanan som finns på den ena lekplatsen
kommer att rivas, då den inte uppfyller säkerhetskraven. Att rusta upp
lekplatser är dyrt och det finns mycket regler för utformning och säkerhet. F.n.
pågår ett anbudsförfarande och vi vet ännu inte när arbetet kommer att sätta
igång, men vi jobbar på att få ordning på lekplatserna så fort som det är praktiskt
möjligt.
Våra trapphus kommer att rustas upp och målas om. Detta är ett stort arbete
som kommer att pågå över flera år och det handlar om en investering som
kostar flera miljoner. Målet är att de första trapphusen ska målas om med
början i höst. I vilken ordning husen kommer att prioriteras är ännu inte klart.
En inredningskonsult kommer att hjälpa oss med färgval m.m. Därefter kommer
ett anbudsförfarande gällande målare att genomföras. Föreningen har god
ekonomi och om inget oförutsett händer kommer kostnaden att kunna hanteras
med befintlig kassa och de avsättningar som löpande görs för underhåll.
Det har kommit in önskemål kring att golven i våra trapphus ska rengöras mer
ordentligt. Av det skälet har vi beställt en mer omfattande storstädning av våra
trapphus. Vi har av experter på området blivit avrådda att göra en slipning av
trapporna, men rent ska vi se till att det blir!
Vänligen tänk på ordningen i och på våra gemensamma ytor, såsom trapphusen,
tvättstugorna, miljöhusen, gårdarna och garagen, för allas trevnad :)
Har ni frågor på något av ovanstående så är ni välkomna att kontakta någon av
oss i styrelsen!
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