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Hej!
Här kommer en hösthälsning från styrelsen för Thulepark 2 med några korta informationspunkter.

Avgift 2020
Som det ser ut just nu kommer avgiften till föreningen att vara oförändrad under 2020. Den fasadmålning vi ska göra nästa år har vi budgeterat för. Om det ändå blir aktuellt med en avgiftshöjning så återkommer vi med besked.

Trädgårdsmingel
Söndag den 29 september hade vi ett trädgårdsmingel där föreningen bjöd på fika. Tack till er
som kom på minglet!

Glöggmingel
Den 15 december 2019 kl. 15 blir det precis som tidigare år glöggmingel på gården.
Anmälningslista och ytterligare information skickas ut när det närmar sig.

Gästparkeringar
Styrelsen har beslutat att ta bort en av gästparkeringarna så att det nu finns två stycken. Anledningen är att vi då får ytterligare en plats som kan hyras ut vilket är bra eftersom det är kö till att
få en andraplats. Om det är fullt på gästparkeringarna går det t.ex. att använda den betalparkering som finns i början av Astrid Lindgrens väg.

OVK-besiktning
Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och som namnet antyder är den
lagstadgad och obligatorisk. Syftet med obligatoriska, regelbundna kontroller av ventilationssystemen är att det ska vara en bra inomhusmiljö för alla som bor eller vistas i huset. OVKbesiktning behöver göras var tredje år och därför är det nu dags för en ny besiktning av vårt hus.
I samband med besiktningen behöver man få tillgång till samtliga lägenheter. Vi kommer återkomma med särskild information i era brevlådor när det är dags för besiktning av lägenheterna.

Montering av kantplåt
Vi har köpt in kantplåt av corten som ska monteras i några rabatter. Om någon av er vill hjälpa
till så kan ni dyka upp på söndag den 3 november kl. 10, ingen föranmälan krävs. Beroende på hur många som vi är så tror vi att det tar några timmar.

Testa och rengör din brandvarnare
Den 1 december är det brandvarnarens dag, men vi vill redan nu ge några tips om vad som är
viktigt att tänka på för att er brandvarnare ska må bra.

Testa din brandvarnare ofta
Helst ska du testa din brandvarnare en gång i månaden genom att trycka på knappen och hör du
en signal fungerar den som den ska.

Tjuter den inte, byt batteri eller hela brandvarnaren
En brandvarnares livslängd är ungefär 8-10 år, men fungerar inte brandvarnaren vid test, börja
med att byta batteri.
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Blir känsligare av smuts
Tjuter din brandvarnare helt utan anledning så kan det vara som så att den är smutsig eller att
batteriet har tagit slut. Ha det som en rutin att rengöra din brandvarnare på utsidan en gång om
året med en fuktig trasa eller mjuk borste

Hösthälsningar
önskar
Stefan, Jonna, Ann-Catrine, Jan, Mikael och Carin
Om du har några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av dig till oss.
Vi nås lättast genom att skicka mail till kontakt@thulepark2.se eller genom att lämna en lapp i
vår brevlåda vid postfacken.

