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Nyhetsblad Torsviggen
Städdag
Vårens städdag har vi i slutet av april, söndagen den 24/4. Vi håller tummarna för fint väder och
många närvarande medlemmar. Det är viktigt att vi tillsammans hjälper till med att bidra och
därmed leva efter de stadgar och föreskrifter som föreningen har satt upp.
Årsmöte
Vår förenings årsstämma har vi i år den 19/5 kl. 18.30. Vi återkommer om plats men även
huruvida om mötet blir digitalt. Sista datum för motioner är den 4/4.
Garage
Vi vill påminna medlemmar som är innehavare av garage om att det inte är tillåtet att parkera på
uppfarten framför garagen. När man hyr garageplats av föreningen ingår inte den ytan i avgiften.
Vi vill även passa på att påminna om att tvätt av bil inte får utföras i garage eller på garageinfart.
Garage får inte heller användas som verkstad eller förråd.
Kolla att era radiatorer är i gott skick
Vi uppmanar alla medlemmar att kontrollera era radiatorers skick. Som tidigare meddelats har
föreningen haft en vattenläcka från äldre radiator med en större vattenskada som resultat. Vi ber
er alla kolla att det ej finns rost vid termostaten. Om det ser tveksamt ut så meddela på
servicetelefonen (070-4008859) så hjälper vi till att kolla.
Tvättstugan
Kom ihåg att efter användning av tvättstugan skall lokalen lämnas i gott skick. Tvättmaskiner,
torktumlare och torkskåp skall vara rengjorda och golvet skall sopas vid behov.
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Var sjätte år måste vår fastighet gå igenom en OVK. I höst är det dags igen. Syftet med OVK är
att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen kommer att

februari-22

göras av en certifierad kontrollant som kommer utföra mätningar i alla lägenheter. Mer
information kommer senare i vår.
Lediga förråd
Möjlighet finns för medlemmar att hyra extra förråd i föreningen då det för närvarande finns
några lediga utrymmen för ändamålet. Kontakta torsviggen@gmail.com.
Sopsortering
Grovsopor ställs i föreningens grovsoprum intill port nr 21. Grovsoprummet är inte avsett för
fullständig källsortering. Särskilda platser är markerade i grovsoprummet för: Wellpapp och
rengjorda kartonger, tidningar, grovsopor och elavfall. Föreningen tar inte hand om
glasförpackningar.
Hemsidan
Föreningens hemsida www.torsviggen.se är under utveckling. Styrelsen kommer framöver
försöka att bli bättre på att lägga upp fler nyheter där.
Avgift via autogiro
Det är bra för föreningens ekonomi om så många som möjligt betalar avgiften via autogiro. Vi
ber alla som ännu inte har flyttat föreningsavgiften till autogiro att göra det. Kontakta Jenny
Sundén tel. 08-50585527 alt. mail: js@tronnberg.se
Kontakt
För att kontakta styrelsen kan du antingen skicka mail till torsviggen@gmail.com eller prata in ett
meddelande på servicetelefonen (070-4008859). Har du förslag eller synpunkter får du gärna
höra av dig.
Hälsningar styrelsen

