
Info från styrelsen

Vi vill påminna om extrastämman och höstens städdag lördag 29/9. Vi samlas kl 
10.00 på innergården för stämma och sen tar städdagen vid cirka kl 11.
Som vanligt kommer vi att bjuda på något gott att äta så meddela via mail eller 
telefon om ni önskar vara med och äta och om ni i så fall behöver specialkost. 

I samband med städdagen kommer vi att genomföra en rensning av cyklarna i vårt 
cykelrum. Om ni inte redan har märkt era cyklar med namn och lägenhetsnr är det 
hög tid att göra det. Det kommer att finnas extra etiketter att märka upp cyklarna med
under städdagen för de som inte har några eller behöver extra etiketter.  Alla omärkta 
cyklar kommer att forslas bort från cykelrummet under städdagen.

Vi kommer även att gå igenom garaget under städdagen och rensa undan alla 
förlängningskablar som ligger framme där då det inte är meningen att bilarna ska stå 
och laddas konstant. Den som har sådan kabel framme bör alltså lägga undan den. 

Brunnarna på innergården som blivit översvämmade på grund av stopp är nu spolade 
och åtgärdade. Det var till viss del en stor mängd fimpar som hade orsakat stoppet så 
vi vill be alla som röker att tänka på att inte fimpa i brunnarna. 

De av er som medverkade på årsstämman minns säkert att vi berättade om en pump i 
gatan som kommunen hade upptäckt som tillhörde vår fastighet som inte har funnits 
med på någon av de ritningar som vi själva hade. Det var på grund av att denna pump
inte fungerade som vi har haft översvämningar i källaren vid stora regnmängder. 
Denna pump är nu åtgärdad och vi ska förhoppningsvis vara befriade från 
översvämningar framöver.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen BRF Paradiset i Partille
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