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GurkanNytt
Äntligen har det blivit september, och tid
för ett nytt nummer av GurkanNytt!
Styrelsen hoppas att alla medlemmar haft
en bra sommar, det något bristfälliga
vädret till trots, och att vi får en trevlig och
givande höst tillsammans.

går det bra att vända sig till Elisabeth
Callander, tel. 070-389 19 93.

Trädnedtagning

Hemsidan

Trädet utanför 24:an kommer att tas bort.
Den nybildade trädgruppen…

Föreningen har fått en ny hemsida, under
SBC:s domännamn, men adressen är den
fortfarande densamma – www.brfgurkan.
se.

Rötter under trädgårdsgång…
Portar
Offerter för kodlås inväntas…
Omasfaltering kommer att ske vid portar,
efter det att ytliga trädrötter bortrensats.
Borttagning av buskar
Till följd av röta kommer buskarna längs
husväggarna
i
trädgårdarna
att
omplanteras…
Bortrensning av gamla cyklar m.m.
Det börjar bli fullt i cykelförråden, och i
vissa cykelställ har cyklar stått orörda
väldigt länge. Dessutom belastas vissa
gemensamma
förrådsutrymmen
av
kvarlämnade föremål.
Som nyligen meddelats via separat brev
kommer en storrensning att genomföras
vecka 40. Allt som ska sparas måste
märkas med namn, lägenhetsnummer,
telefonnummer och datum, på gula
klisterlappar
som
hämtas
vid
anslagstavlorna i entréerna. Saknas lappar

Observera att alla cyklar, och andra
föremål, som inte märkts på nämnda vis
senast 30 september, kommer att kastas.

För att se aktuella mailadresser till
styrelsens medlemmar, o.s.v., logga in
med…
Nya kompletteringar till miljöstationen
Sedan en tid tillbaka ingår kärl för plastoch metallåtervinning i föreningens
miljöstation. Dessa finns i det högra
rummet i återvinningshuset.
Vi ber alla att hålla ordning i
miljöstationen, för både vår egna och
återvinningspersonalens trevnad.
Förvaltning
Styrelsen har sagt upp avtalet med SBC, i
syfte
att
göra
servicen
mer
kostnadseffektiv. Ett nytt avtalsförslag
kommer att lämnas till SBC inom kort.
Som tidigare meddelats har organisationen
SBC ek. för. bytt namn till Bostadsrätterna.
Serviceföretaget SBC AB finns emellertid
kvar, och har alltså fram till nu varit
föreningens förvaltare.

Grannsamverkan mot inbrott
En påminnelse om att föreningen råkat ut
för en del inbrott, och att…

Styrelsen hoppas att
och önskar som sagt alla en trevlig höst!

