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Delfin-Nytt oktober 2013
SÄKERHETSDÖRRARNA – SLUTBESIKTNING
Slutbesiktningen är den 24 oktober och utförs av en oberoende besiktningsman. När
besiktningen är utförd får alla den fjärde nyckeln. Till brevlådan är det bara tre.
Det är inte alla låssmeder som tillverkar den nyckel vi fått till det undre låset. Behöver
du fler nyckklar än de fyra du får, så kan du ta med dig den blå kontrollnyckeln och
gå till Tyresö Lås på Alléplan. De tillverkar nycklarna. Det är bra att registrera
ägarbevis kopplat till din cylinder och nycklar. Det gör du via ASSA´s hemsida:
www.assa.se Du måste då uppge det 7-siffriga numret på den blå kodnyckeln samt
den 3-siffriga koden. Instruktion finns på deras hemsida. Då behöver du inte ta med
den blå kodnyckeln om du beställer fler nycklar.
Det övre låsets nycklar går att kopiera utan registrering. Kom ihåg att inte ha det övre
låset låst då du sover!
OBS! Dörrarna är tillhör föreningen. Det innebär att du inte får sätta upp något med
spikar eller på annat sätt skada dörren. Vill du hänga upp något, så gör det med
hjälp av fästkuddar eller magneter.
HÖSTSTÄDNING 19 och 20 oktober
Varje vår och höst storstädar vi ute och delvis inne i gemensamma utrymmen.
Orsaken till att vi gör det är för att minska kostnaderna för allt detta arbete. Det är
alltså samma orsak som det är till att vi själva städar i trappuppgångarna. Skulle vi
inte utföra en del arbete själva. Så skulle våra månadsavgifter öka med några
hundralappar.
Kom ut du som kan! Vi bjuder som vanligt på ärtsoppa med varm punsch, fika,
mackor och kakor.
STYRELSEARBETE
Är du intresserad av att ta på dig uppdrag eller känner du någon i vår förening som
är det? Hör då av dig till valberedningen som består av Yvonne Brusewitz i 5:an
(073-671 01 22), Lasse Gunnarsson i 7:an (08-712 93 21) och Susanne Flemsten i
3:an (070-496 88 07).
eller
TRÄDGÅRDSARBETE
Då kan du höra av dig till Elisabet Lindberg I 5:an (0727-123 686)

STYRELSEN

