Hej alla!
Vintern kom tidigt i år och det var nog många som var lite oförberedda och överraskade, inte
minst SBC. Det tog dem 3 dagar och x-antal påstötningar från oss i styrelsen att förstå att vi
behövde snöröjning/halkbekämpning på vår gård och även i våra loftgångar. När de väl kom
ut i fredags eftermiddag och började salta, har de ändå inte saltat överallt och så som vi
anser att det måste saltas. Detta har jag idag påtalat med både bilder och väl valda ord. Gör
om och gör rätt, till nästa gång! Det väntas plusgrader och regn i natt så förhoppningsvis
försvinner det mesta utan mer salt.
Vi vill dock inte ha det så här fler gånger i vinter och med risk för att
snöröjning/halkbekämpning från SBC-s sida kan dröja har vi införskaffat eget tösalt och sk.
”Isfritt” till föreningen. En 10 liters spann med lock kommer att placeras på varje våningsplan
som var och en får använda vid akut halka. En under postfacken på bottenvåningen med
vanligt tösalt, detta får bara användas på gården och i nödfall när det fryser på och SBC inte
hinner ut i tid. På övriga våningsplan (under tak) ställs en 10 liter spann ”Isfritt” som bara ska
användas i loftgångarna (vänligt mot betongen och det preparat Nimab själv använde under
byggtiden). Även detta används i nödfall, innan SBC hunnit ut och med måtta på de ställen
det bildas is när det fryser på akut.
OBS! Tänk på att inte ta saltet med bara händer, använd spade som ligger i spannen alt
handskar!!!
Var och en sopar/skottar utanför den egna dörren efter bästa förmåga. Snöredskap kommer
att hängas utanför föreningens förråd i källaren (det första förrådet in till höger när man
kommer in i källarförrådet). Där står också en säck med mer tösalt om det i spannen på
gården tar slut.
Om SBC sköter sin del av avtalet och vi hjälps vi åt så gott vi kan, hoppas vi på en halk- och
isfri vinter!
Ni glömmer väl inte att anmäla er till vårt glöggmingel på gården den 18/12!
Önskar er en fin dag!
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