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Brf Kannan 13 – Nyhetsbrev, september 2013

Höststädning 5 oktober 12.00-15.00
Lördagen den 5 oktober är det dags att snygga till gården, göra rent grillarna,
plocka undan trädgårdsmöbler och annat fix efter en fantastisk sommar. Hör av
dig till styrelsen om du uppmärksammat något som behöver åtgärdas:
styrelsen.kannan13@gmail.com (det går också bra att lägga en lapp i
föreningens brevlåda på Vikingagatan 41). Vi avslutar dagen traditionsenligt
med en gemensam måltid vid grillen. Du som är nyinflyttad hälsas särskilt
välkomna!
Renovering av förskolans lokaler
Under sommaren har förskolans lokaler renoverats och fräschats upp i syfte att
de ska uppfylla de säkerhets- och andra krav som gäller för verksamheten.
Förberedelser har även gjort för att montera en utrymningsdörr ut mot
Tempeltrappan. Handläggningen av en kompletterande bygglovsansökan för en
specifik dörrtyp har gjort att installationen försenats.

P-förbud för cyklar framför förskolans utrymningsvägar!
Av säkerhetsskäl är det parkeringsförbud framför förskolans fönster på
Norrbackagatan. Fönstren är utrymningsvägar för förskolan vilket framgår av
skyltar. De cykelställ som finns på platsen kommer att flyttas så snart som
möjligt. Vi ber alla att respektera detta parkeringsförbud från och med nu och
flytta sina cyklar till ett annat cykelställ.

Ny plantering
Under sommaren har även en nyplantering gjorts i slänten vid gången mellan
Norrbackagatan och Torbjörn Klockares gata. För att förhindra att jord rinner
ner på gången avslutas planteringen med en stensättning. Styrelsen har
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tillsammans med vår gårdsentreprenör HSB gjort en rundvandring på gården för
att bilda sig en uppfattning om åtgärdsbehovet.

Inbrott i källarförråd – igen…
Föreningen har återigen drabbats av källarinbrott. Vi vill uppmärksamma alla
boende på att källaren inte är en säker förvaringsplats för stöldbegärligt gods och
påminner om vikten av vaksamhet.

Märkning av källarförråd
Till sist en påminnelse om att alla förråd ska vara uppmärkta med lägenhetsnummer
(föreningens eget tresiffriga).

Varmt välkomna den 5 oktober!

Styrelsen Kannan 13

