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Obligatorisk ventilationskontroll- OVK

Veckorna 44-45 kommer en OVK att genomföras i alla lägenheter. En OVK kontroll är en
funktionskontroll av ventilationssystemet som enligt lag måste genomföras. I samband med
funktionskontrollen kommer vi även genomföra en rensning i vårt ventilationssystem.
Under följande datum kommer Gunbergs Energi och ventilation att besöka just din
lägenhet:
För rengöring av din lägenhets
För besiktning av din lägenhet
ventilationskanaler
(mellan klockan 8.00-16.00):
(mellan klockan 8.00-16.00):
Hus 1A 26/10
30/10
Hus 1B 27/10
30/10
Hus 3A 28/10
2/11
Hus 3B 29/10
2/11
En OVK berör samtliga lägenheter i föreningen. Du som inte lämnat in din nyckel inför
reliningen behöver göra det så fort som möjligt så att OVK kan genomföras i din lägenhet.
Lämna din markerade nyckel i styrelsens brevinkast (i källaren, hus 3A).

Aptus- ny app

Aptus har lanserat en ny app som heter Aptus Home.
För att logga in använder du samma användarnamn (ditt lägenhetsnummer) och lösenord som
du använde till att logga in på den förra appen. Vid https:// skriver du in följande:
grimberget.aptustotal.se/aptusportal.
Vid bortglömt lösenord maila till: annahenricsson1@gmail.com, glöm inte skriva med ditt
lägenhetsnummer i mailet. Vi hoppas den nya appen ska göra det lättare för dig att boka
föreningslokalen samt tvättid. Det går givetvis även bra att boka tvättid på
bokningscentralerna som finns i våra tvättstugor i hus 1A och 3A.

Extrastämma- Valberedning

Innan jul kommer föreningen ha en extrastämma för att välja en valberedning. Dagordning
kommer sättas upp i alla entréer två veckor innan mötesdag.
På grund av rådande situation och för att minsta smittspridning av coronaviruset har styrelsen
beslutat att extrastämman genomförs via poströstning. De medlemmar som vill rösta emot
styrelsens förslag på valberedning får skriva en lapp och lägga i styrelsens brevlåda.

Anticimex

Anticimex har satt ut giftfria boxar runt om våra fastigheter.
Boxarna är utplacerade för att få koll på mängden råttor som rör sig
runt våra fastigheter och även för att minska de råttproblem som har varit. För tillfället är
boxarna utplacerade vid hus 3A och 3B, detta baserat på de problem som har varit tidigare
samt på Anticimex inrådan. Boxarna kan komma att flyttas på beroende på var vi upptäcker
problem.

Sappa

Vid problem med ditt tv/bredband kontakta Sappas kundtjänst på nr: 0774- 444 777 eller
maila till hej@sappa.se. Sappas kundtjänst har öppet vardagar 8-22 och helger 8-18.00.

Första advent och glöggmys

Söndagen den 29/11 är det återigen dags för glöggmys ute på gården. Årets julgran kommer
stå ståtlig på gården, glöggen är varm och lussebullarna godare än någonsin. Vi återkommer
med tid. Hoppas vi ses där!

Container för grovsopor- januari 2021

En Container för grovsopor är beställd från den 8/1 och hämtas den 12/1.
Passa på att rensa hemma �

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar en fin Allhelgonahelg!

