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Delfin-Nytt september 2013
SÄKERHETSDÖRRARNA – START 23 SEPTEMBER
Arbetet med byte av dörrar och uppsättning av postboxar påbörjas den 23
september. Vilket hus man börjar med är ännu inte klart. Svenska Skydd heter
företaget som är ansvariga för och utför arbetet. Postboxarnas uppsättning bevakas
av posten i samarbete med Svenska Skydd. Företaget kommer att sätta upp vidare
information. Det är företaget du skall vända dig till med frågor. Ansvarig från
styrelsen är Rolf Bengtsson. Om du inte är hemma när dörrbytet skall ske, måste
du se till att någon annan kan öppna!
HÖSTSTÄDNING 19 och 20 oktober
Om du inte har möjlighet att delta kan du istället lämna en peng för inköp av plantor
och lökar så vi kan fortsätta att hålla våra rabatter fina. Lämna kuvertet i styrelsens
brevlåda, Vitlöksgränd 1 på bottenvåningen, eller till May Kihlstedt Vitlöksgränd 7 på
bottenvåningen eller lägg kuvertet i styrelsens blå brevlåda i tvättstugan.
Vi börjar kl.10.00 vid Trädgårdsrummet i 7:an, tar lunchpaus med ärtsoppa, punsch,
smörgås och kaffe ca kl. 12.00. Till våren kommer vi att rensa cykelrummen, så det
är bra om du redan nu märker din cykel. Omärkta cyklar kommer att säljas.
BARN MED EGEN TAG
Det är du som förälder som skall informera dina barn om hur och var de skall
använda sin tag. Barnen får inte, utan föräldrars sällskap, ta sig in i tvättstugan.
Varken för att låna saker eller använda toaletten.
GEMENSAMHETSLOKALEN (DELFINARIET)
Vi har en liten gemensamhetslokal som alla bostadrättshavare kan låna gratis. Man
tecknar sig i tvättstugan minst en vecka innan man behöver lokalen. Den är utrustad
med porslin (för 30 personer) och annat husgeråd. Allt skall diskas och städas
ordentligt. Om något går sönder skall du tala om det. Du får då ersätta det trasiga
ekonomiskt. Även uteplatsen under tak skall städas och soporna tömmas. Lokalansvarig är Annica Eliasson. Kvällen före din bokning lägger hon en tag i din
brevlåda.
TVÄTTSTUGAN
Respektera reglerna och gör rent maskiner och golv samt töm soporna. Om du,
under pågående pass, vill låna några maskiner, måste du fråga den som bokat
maskinerna. Den som har bokat skall inte behöva riskera att någon annan tar
maskinerna när man går in för att hämta mer tvätt. Kvarglömd tvätt kommer att
kastas under höststädningen.
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