Information från Samf Rönnen. Juli 2022
Expeditionen: Kommer vara stängd under juli
månad. Kontakt sker via telefon måndagar mellan
17-18 och torsdagar mellan 18-19. Vi läser av
mailen på måndagar. Kontakt sker i första hand via
telefon, så ska vi se till att hjälpa er med taggar,
hyra av parkering m.m.
Garage taggar: Från och med 1/6-22 sker all
hantering gällande garage taggar på expeditionen i
Hus 5.
Garaget:
I taket är det problem med fukt på vissa ställen i
taket.
Tester är gjorda och djupare tester är beställda.
Även här pågår arbetet med att se vad som kan göras
på kort och lång sikt.
Vi vill samtidigt be er alla att INTE kasta skräp,
godispapper, osv
på garagegolvet. Vem skall plocka upp efter er?
Inte heller får det stå kartonger och annat vid era
parkeringsrutor.
Mark: Har påbörjat installation av fallskydd i
brunnarna.

Samf ansvarar för utemiljön, garageplatser.
Du når Samf Rönnen på exp i hus 5 varje måndag mellan 17:00 – 18:00 samt
på telefon 070-6332196 även på torsdagar mellan 18:00 - 19.00
Maila gärna på :samf.ronnen@bredband.net

Information från Samf Rönnen. Juli 2022

Övrigt ute miljön: Hushållssopor ska inte kastas i
papperskorgarna på området utan ska slängas i
våra miljö bodar.
För allas trivsel skall hundar rastas utanför området
och inte på innegården och hundbajs ska plockas
upp.

Laddstolpar: Arbetet pågår. Mälarenergi har tyvärr
inte återkopplat. Vi kommer göra nya försök direkt
efter semestern, innan fortsatt arbete behöver vi få
in mer information från Mälarenergi angående
strömförsörjningen till området.

Ha en fortsatt trevlig sommar önskar styrelsen i Samf Rönnen
Oskar, Christina, Mattias, Ola, Annika, Robin
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