Hösthälsning Thulepark 2

Hej!
Här kommer en hösthälsning från styrelsen i din bostadsrättförening Thulepark 2 och några korta
informationspunkter.
Fasadmålning
Träfasaderna på huset har målats under sommaren. Allt har gått bra och vi tackar för hjälpen med att plocka undan
på balkonger och loftgångar.
Utemiljön
Höstens trädgårdsdag omvandlades till en städdag då det kändes mer angeläget. Vi tackar alla som tvättat och torkat
räcke på loftgångarna och kring brevlådorna. Oj vad det var smutsigt men vad fint det blivit.
Som ni kanske sett har det skett en uppfräschning av rabatterna kring cykelställen. Dräneringsdiket har täckts med
jord och gräset är sått. Nya örter har planterats i pallkragarna och för er som inte hämtat persilja till frukostmackan,
skynda er innan frosten kommer.
Info från brevbäraren
Var snälla att hämta era försändelser som hamnat i paketboxen så snart ni får avisering. Den är inte så stor och om vi
inte hämtar våra försändelser får det inte plats fler och då drabbas våra grannar som får vänta eller i värsta fall inget
får.
Parkeringsgaraget
Det finns lediga platser med elladdare i garaget, om någon vill byta är det möjligt.
Tänk på att inte förvara brännbara saker i garaget. Det är en viktig fråga för att minska risken för brand om olyckan
skulle vara framme.
Glöggmingel
Årets traditionella glöggmingel blir det som vanligt på gården den 6 december kl 15, så save the date.
Anmälningslista och ytterligare information sätts upp vid hissen när det närmar sig.
Testa och rengör din brandvarnare
Glöm inte att testa din brandvarnare. Helst ska det göras en gång i månaden genom att trycka på knappen. Hörs då
en signal fungerar den som den ska. En brandvarnares livslängd är ungefär 8-10 år, men fungerar den inte vid test,
börja med att byta batteri.
Tjuter din brandvarnare helt utan anledning så kan det vara så att den är smutsig eller att batterierna börjar ta slut.
Ha som en rutin att rengöra din brandvarnare på utsidan en gång om året med en fuktig trasa eller mjuk borste.

Hösthälsningar önskar
Stefan, Birgitta, Ann-Catrine, Karin, Franz-Michael, Frederic, Helena och Bo
Oss i styrelsen når du lättast genom att skicka ett mejl till kontakt@thulepark2.se.

