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Fasadrenoveringen
Fasadrenoveringen pågår enligt JM:s tidplan.
Förändringar har gjort med hänsyn av Covid 19. Den syn som skulle ha genomförts i varje lägenhet är
inställd. Varje lägenhetsinnehavare får göra en fotografering och spara. JM kommer att dela ut en
instruktion för hur den fotograferingen skall utföras.
Ställningsbyggnationen och demontering av inglasningarna kommer att pågå under januari 2021.
Därefter kommer inplastningen att å börjas.
Det är viktigt att ni läser den information som JM sätter upp varje vecka informationen finns även på
vår hemsida.

Eluttag för elbilar och laddhybrider
Vi har nu gjort en ny ansökan om bidrag från Naturvårdsverket då den tidigare går ut vid årsskiftet. Vi
har även skickat in underlag och ansökan för en ny lantmäteriförrättning.
Vi har beviljats nytt bidrag. Vi har även erhållit en förhandsinformation från Lantmäteriet med beslut
att vi utföra laddplatser. Definitivt beslut räknar vi med att ha i slutet av januari 2021. Efter helgerna
kommer vi att fortsätta diskussionerna, samarbetet med BRF Ekblomman för att genomföra
installationen av laddplatserna.

Hjärtstarter
Vi har nu den beslutade hjärtstartern monterad i entrén på ALV4. Vi har bytt låssylinder på huvudentrén
ALV4 så att även ni som bor i ALV2 och ALV6 kommer in i med er nyckel. Vi har senarelagt
utbildningen för styrelsen och övriga intresserade.

Våra soprum
Tänk på att hålla ordning i soprummen. Tryck ihop kartonger så att det inte blir fullt i dessa behållare,
extra viktigt i jultider då det blir mycket pappersförpackningar.

Julgranar
Våra julgranar kan ni även i år slänga ytan mellan ALV4 och ALV6:s soprum. Ni måste senast ha lagt
dem där den 24:e januari 2021.
Slutligen vill jag på styrelsens vägnar önska alla en trevlig Jul och ett Gott Nytt År
Vi får kämpa på med pandemin och olägenheterna med fasadrenoveringen.
Bo Persson
Styrelseordförande

