Axplock från styrelsemötet 2021-11-23
Källargångar
I flera källargångar står det möbler, byggmaterial och annat brännbart material vilket inte är
tillåtet ur brandsäkerhetssynpunkt. Cyklar får förvaras i källargången om det finns en fri
passage om minst 90 cm. Styrelsen uppmanar boende att hjälpas åt att rensa bort allt
brandfarligt från källargångarna! Passa även på att läsa föreningens riktlinjer och checklista
för brandskyddsarbete som finns på hemsidan under rubriken ”Riktlinjer”.
I några källargångar har dörrar och lås brutits upp till servisutrymmen (vattenledningsrum).
Det är inte tillåtet att använda varken dessa utrymmen eller elskåp till förvaring. Nya lås
kommer att monteras där det behövs. Om du upptäcker åverkan eller skadegörelse, anmäl
det till föreningens förvaltare Storholmen!
Bor du i hus 18, 20 och 24?
Bor du i något av husen på Skönstaholmsvägen 89-95 (hus 18), 105-113 (hus 20) eller 84-96
(hus 24)? Vi behöver dina synpunkter om ditt tak som byttes 2017. I början av 2022 ska vi
utföra en sista garantibesiktning av dessa tak. Har du märkt att något inte är som det borde
vara eller att något ser konstigt ut? Hör gärna av dig till styrelsen på info@skonstaholm.se
Inför jul- och nyårshelgerna
Inför jul och nyårshelgerna uppmanar vi alla boende att kontrollera batterier i sina
brandvarnare och se över brandsläckare. Alla lägenheter ska ha brandvarnare, allra helst en
på varje våningsplan. Håll uppsikt över alla levande ljus!
Prata gärna med era grannar om ni åker bort över jul- och nyårshelgerna. Ta hjälp av
varandra med att tömma brevlådor och skotta eventuell snö framför entréerna. Tänk också
på att hälsa på okända människor och visa besökare att de blir uppmärksammade i
Skönstaholm. Ha även gärna ytterbelysningen tänd för att lysa upp området och minska
inbrottsrisken. Ett tips är att använda lampor med inbyggt skymningsrelä, som tänds och
släcks av utomhusljuset.
Lucia och julgransplundring
Grannskapsklubben låter hälsa att det planeras för sedvanlig Lucia och julgransplundring.
Separat inbjudan kommer i lådorna!
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