www.konvojen.se

INFOBLAD 1/2020

Hej alla kära medlemmar!

På städdagen rensar vi som vanligt ut cyklar
utan ägare. Märk därför upp alla cyklar - både
utomhus och i cykelrummen. Sätt en lapp eller
tejpbit på styret med namn, lägenhetsnummer
och datum för märkningen. Gör märkningen
senast lördagen den 9 maj! Omärkta cyklar
ställs undan och slängs eller skänks bort under
höstens städdag.

Hoppas att alla håller sig friska och att våren
har varit bra hittills under förutsättningarna
som råder. Vi hoppas att alla gör sitt bästa för
att följa myndigheternas råd kring COVID-19.
Som exempel hade vi i styrelsen vårt förra
möte via videokonferens, vilket fungerade
alldeles utmärkt. Vidare har styrelsen satt upp
lappar i trappuppgångarna så att medlemmar
kan erbjuda sin hjälp till de som är i behov,
exempelvis till personer i riskgrupp eller sjuka.
Låt oss hjälpa varandra genom detta elände!

Cyklar som under hösten 2019 ställdes undan
pga. saknad märkning kommer att skänkas.
Påminnelse om trivselregler
Så här års öppnas ofta balkongdörrar och
fönster vilket släpper ut ljud samt musik som
sprids mellan husen. Håll volymen låg så att det
inte stör andra. Gå gärna ut själva och lyssna,
om ni är osäkra på volymen.

Nedan följer Konvojens informationsblad
nummer 1 för 2020. Som vanligt, hör gärna av
er om ni har några funderingar till
styrelsen@konvojen.se
Ni hittar även detta informationsblad på
www.konvojen.se

Bollspel hör våren och sommaren till men se till
att buskar, dörrar och andra delar av vår
fastighet inte används som spelplan då skador
på dessa belastar vår gemensamma ekonomi.

Städdag 10 maj
Söndagen den 10 maj ses vi på gården vid
port nr 3 kl. 10 för att bl.a. städa
gemensamma utrymmen, tvätta fönster och
ta fram utemöbler. Listor med arbetsuppgifter
kommer att finnas på gården. Vi beräknar att
vara klara kl. 12. Passa på att träffa grannarna,
på distans! Vi hoppas så många som möjligt
kan komma. I år kommer vi att hoppa över
fikat för att minska smittorisken. Vi kommer
att respektera distansrekommendationerna
på 2 meter och vi ber samtliga medlemmar att
ta med egna arbetshandskar. Väl mött!

Se också till att tänka på dina grannar när du
städar balkongen - genom att inte skölja golven
med stora mängder vatten då det rinner ner till
grannen och eventuellt förstör möbler, eller
sopa ner smuts i springorna mellan golv och
räcke, eller skaka mattor utanför räcket.
Avslutningsvis gällande trivselregler vill vi
påminna samtliga medlemmar om vad som
gäller kring fest och andra tillställningar på
kvällskvisten. Respektera dina grannar! Detta
gör ni enklast genom att prata med era grannar
och sätt upp lappar i hiss samt trappuppgång
för att meddela om tillställningen. Kom ihåg att
även om ni har satt upp lappar så ska volymen
sänkas senast kl. 22.

Märkning av cyklar, pulkor, vinterleksaker
Inför städdagen ber vi alla boende att plocka
bort pulkor och vinterleksaker från
gemensamma utrymmen så att barnvagnar
och cyklar får plats.

Ni hittar Konvojens trivselregler på
https://konvojen.se/information/trivselregler
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Miljörummet
En liten påminnelse om miljörummet;
trädgårdssopor såsom buskar, gamla blommor
och jord får inte lämnas i miljörummet. Detta
innebär extra kostnader för föreningen. I
miljörummet finns skyltar med information om
vad som får slängas i de olika behållarna.
Hundrastning
Ännu en påminnelse om detta; vänligen rasta
era hundar men inte på innergården. Om er
hund råkar lämna avföring efter sig, vänligen
plocka upp det! Vi uppmanar samtliga
föreningsmedlemmar att agera genom att säga
till hundägare om ni ser dem rasta sin hund på
innergården.

Ha en härlig vår och ta
hand om varandra extra
mycket!
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