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15 december 2006
Bävernyttsidan är nu uppdaterad. Pappersversionen av nr. 4 är på väg ut i
brevlådorna.
Meddelande från styrelsen 3 december 2006

MÖT STYRELSEN måndagen den 18 december kl. 1921
Den nya styrelsen vill gärna höra din åsikt, samtidigt som vi vill presentera oss för
föreningens medlemmar. Därför bjuder vi in alla som vill, att träffa oss måndagen den 18
december i styrelserummet (på hörnet i stora trappan ner från gården). Vi kommer att vara
där från kl. 19 21 så det är bara att komma förbi och säga hej.
Vi vill ha en öppen diskussion där vi kan höra era åsikter om vad vi som styrelse skall arbeta
med framöver, hur det skulle kunna fungera med en dialog med medlemmarna och hur Du
vill ha ditt boende. Du kanske har lust att engagera Dig i någon del av föreningens arbete?
Eller har förslag på saker som kan göras bättre? Kom och dela med Dig av Dina åsikter.
Vi bjuder på kaffe och kaffebröd.
Vi ses!
styrelsen
Meddelande från styrelsen 30 november 2006

HISSARNA I PORT 72 OCH 84 BYTS UT
Äntligen ska arbetet med hissarna börja! Avtalet är nu klart och St Eriks Hiss kommer att
totalrenovera hissarna i portarna 72 och 84. De börjar med 84:an i vecka 50 och sätter igång
med 72:an i vecka 51.
Hissarna måste "stå" under arbetet och det kommer att ta ungefär en vecka per hiss.
84:ans hiss kommer alltså vara avstängd vecka 50 och 72:ans i vecka 51.
Vi i styrelsen beklagar de problem detta kan medföra men förhoppningsvis får vi fungerande
hissar i fortsättningen.
Om hissbytet skulle medföra stora problem för Dig, hör av Dig till oss i styrelsen så försöker
vi hitta en lösning tillsammans.
20 november 2006
Hej och välkomna till snösätra.se's nya utseende!

Än så länge är inte alla sidor helt färdiga men vi fyller på så fort det går.
KOM GÄRNA MED FÖRSLAG PÅ SÅDANT NI TYCKER SKA FINNAS MED PÅ
SIDAN!
Maila om det till: styrelsen@snosatra.se.
OBSERVERA

att Felanmälan till Tvättstugan skall göras direkt till Energibevakning, tel: 0771  47 66 10.
Har ni frågor angående lägenheterna eller fastigheten, ring till styrelsetelefonen på 070343
20 20, eller maila om det inte är bråttom: styrelsen@snosatra.se
På gång i styrelsen

För närvarande arbetar styrelsen med att få fram ett färdigt avtal för modernisering/reparation
av ventilationssystemet.
Hissarna är utslitna och behöver bytas ut. Vi tar just nu in offerter från olika företag. Två av
hissarna är i mer akut behov av byte än de andra. Eventuellt blir de utbytta i en första
omgång.

