Bostadsrättsföreningen
Delfinen

DelfinDelfin-Nytt September 201
2010
En del målningsarbeten
är nu slutförda vid Delfinariet , staketen mot parkeringen, vid infarten till 1:an och 3:an
samt planket vid infarten till 5:an. Arbetet har utförts som ett praktikarbete av elever på
Tyresö gymnasium. Resterande målningsarbeten och förbättringar av förrådens
ytterdelar kommer att göras under våren.
Ny belysning utomhus
Förnyelsen av utomhusbelysningen påbörjas den här veckan. Det gäller både
belysningsstolpar och strålkastarna på parkeringen. Allt byts till lågenergibelysning.
Sopsortering
Hushållssopor, glas, plåtburkar, tidningar, förpackningar och pappersemballage
(kartonger som är tillplattade) skall kastas i Miljöhuset på parkeringen. Grovsopor (inte
glas, kartonger och elprylar) skall kastas i 5:ans soprum. Elektronikprylar skall kastas i
9:ans soprum. Soprummen är tillgängliga med din tag 06.00-21.00 .Byggsopor skall
köras till Petterboda. Kort kan du låna av styrelsen eller hämta i kommunens reception.
Parkering inom området
Inom området finns det tyvärr bara två gästparkeringsplatser (4 timmar) och en
gemensam p-plats för handikappade och hemtjänsten (kommer hit dagligen). Om
parkeringsreglerna inte följs (gäller även parkering innanför bommarna) kommer
parkeringsbolaget att ta tätare turer i vårt område framöver.
Hundar och katter inom bostadsområdet
Tyvärr har det uppstått problem med att hundar rastas inom området och att katter
använder sandlådan under gungorna som toalett. Vi uppmanar er som är husdjursägare
att ha uppsikt över djuren då de vistas ute.
1616-17 oktober är det städdagar
Vi vill påminna er om höststädningen som är den 16 och 17 oktober. Det räcker med att
du är med en dag. Varje dag serveras smörgåsar och kaffe.
Om du inte kan eller vill delta i arbetet utomhus och inomhus, kan du bidra med pengar
till plantor. Hur stor summa du bidrar med avgör du själv. Lägg pengarna i ett kuvert och
skriv ditt namn och lägenhetsnummer på det. Lägg kuvertet i den blå lådan i tvättstugan.
Aktiviteter under hösten/vintern
Förslag? Kontakta gärna styrelsen via hemsidan: brfdelfinen.com

