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Hej Allesammans
Det är höst och lövfällningsperiod med alla dess vackra färger. Naturen är på väg in i sin
viloperiod efter sommarens grönska, och så är det kanske med också en del av oss. Här
kommer nu några synpunkter jag vill förmedla.
Ventilationen
Den gångna veckan har garantibesiktningen av ventilationen utförts, dels i våra centraler,
dels också i de lägenheter som var tillgängliga under de 3 dagar personalen gick runt. För de
allra flesta var nog genomgången utan egentliga problem. De justeringar som gjordes av
flöden av mindre omfattning. Förhoppningsvis har de av Er som upplevt problem med
ventilationen, fått hjälp i de avseendena.
Ekonomi
Inför årsskiftet skall vi upphandla den ekonomiska förvaltningen av vår fastighet. Den ligger
just nu hos SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). Det samarbetet har fungerat väl. Vårt
beroende av JM för vår förvaltning upphör vid kommande årsskifte, och JM har visat intresse
för att överta förvaltningen av vårt hus. I Styrelsen kommer den här frågan med dess olika
aspekter att diskuteras.
Beställning av arbeten
Det är som redan skrevs i juni månads ordförandebrev, av största betydelse att arbeten som
skall betalas av föreningen, också beställs av föreningens ansvarige för ekonomin, dvs i
allmänhet Lennart Asp. Vi kan inte ha en ordning där enskilda LGH-ägare beställer arbeten,
vilka senare resulterar i fakturor på oftast tusentals kronor till föreningen.
EU-mötet den 17.11
Flertalet av er var med vid den genomgång som polisen gav den 16.10, med avseende på det
kommande EU-mötet i Eriksbergshallen. Jag kommenterar inte detta mer än att ni kommer
via mailen och på anslagstavlan få ytterligare information så snart jag får den från polisen.
Hemsidan
Jag uppmanar Er alla att koppla upp Er mot vår hemsida. Där uppdateras olika händelser och
informationer för oss boende. Hemsidan sköts på ett föredömligt sätt av Agneta Walton.
Kontakta gärna henne med ev. Synpunkter.
Trivsel och trädgård.
Jag vill från styrelsens sida tacka trädgårdsgruppen för Ert fina arbete med vår utomhusmiljö
den gångna sommarperioden. Ni har visat att vi kan sköta denna själva och på det sättet få
vår egen prägel på terrassens miljö.

Trivselgruppen arbetar också på ett föredömligt sätt för att ge oss alla möjligheten att vid
olika tillfällen byta tv-tittandet mot en social och intressant samvaro i filmens, föredragens
eller matens tecken.
Ta den möjligheten, den berikar på många sätt vårt boende och samhörigheten i huset.
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