Låt portinformationen sitta kvar. Då kan även dina grannar läsa den.
Vill du ha ett eget exemplar så går det att skriva ut via hemsidan.
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Ställ inget i källargångarna

Vi vill igen påminna om att det är förbjudet att lämna sopor, gamla
möbler och annat avfall i källargångar och andra gemensamma
utrymmen. Förutom det uppenbara, att det ser otrevligt ut och
påverkar boendemiljön, är det även en stor brandfara.

Inga färgburkar i grovsoprummen

Överblivna färgburkar får inte slängas i grovsoprummen. De
ska man själv ta hand om och transporterar till kretsloppscentralen Petterboda. Petterboda har öppet alla dagar i veckan.
All färg räknas som farligt avfall och kostar föreningen massor
att transportera bort

Rörutbytet - stamrenovering vad är vad
Vi får lite frågor om vad som är vad så här är en enkel förklaring.
Rörutbytet är det som pågår nu, man byter rören i marken. Just nu
jobbar man runt M90 och uppåt. Hela området beräknas klart under
året.
Stamrenovering då byter man rören i lägenheterna då behöver man
komma in till dig. Här finns ännu ingen tidsplan för byggstart. Men du
får besked lång lång innan de kommer till dig

Störningar

Om man bor i en lägenhet får man leva med att ibland höra lite
från sina grannar, men man ska inte behöva stå ut med vuxna
människor som skriker eller spelar högljudd musik. Tänk på att ditt
golv är någon annans tak, ditt tak någon annans golv och dina väggar
någon annans väggar - och tänk på att ljud lätt färdas i huset. Om man stör
kan man få påhälsning av störningsjouren (vilket debiteras den störande) och i
slutändan tvingas flytta om man inte upphör med störningarna.

Ny anslagstavla i porten

Alla porter har nu fått en ytterligare anslagstavla. Den är till för meddelanden som rör
arbeten/rörutbytet i Sjötungan.
/Styrelsen
Info om föreningen finns också på www.sjotungan.se

