Hej kära Silo-bo!

Kvarnholmen 2020-03-21

Här kommer en vårhälsning och lite info om vad som händer i huset.
Årsstämma 19 maj
Årets årsstämma kommer att gå av stapeln onsdagen den 19 maj. Eftersom det ännu inte är lugnt på
pandemifronten så är det mycket som talar för att den kommer att bli digital. Vi köper då in tjänsten,
inklusive all administration, från Riksbyggen. Saknar du en smartphone, surfplatta eller dator – eller på
annat sätt känner dig osäker på den digitala tekniken och vill ha hjälp inför årsstämman? Tveka inte att
höra av dig till styrelsen så hjälps vi åt, alla ska känna sig välkomna att delta i stämman! Mer information om årsstämman kommer framöver.
Hobbyrum
Vi har fått önskemål om att vi ska ha ett "hobbyrum" i huset och nu kommer vi att inreda rummet
utanför undercentralen till ett ställe där man kan fixa och trixa med allt möjligt. Ingången till detta
blivande hobbyrum ligger till höger om barnvagnsrummet i huvudentrén. Vill du påverka hur det ska se
ut och/eller hjälpa till med själva arbetet att få till rummet, kontakta Tony Carlén i styrelsen innan den
5 april: tony.carlen@triclima.se.
Väggsprickor
Det har upptäckts sprickor i en vägg i en av husets lägenheter och dessa skulle kunna vara orsakade av
de sprängningar som skedde under hösten 2020. Är det fler som har noterat skakningar från sprängningar under hösten eller som har fått misstänkta sprickor så hör av er till styrelsen.
Stängd in- och utfart i garaget
KUAB planerar att hålla på med ledningsarbeten utanför garageinfarten veckorna 15–16 och 17–18, det
vill säga under perioden 12 april till 9 maj. In- och utfarten till garaget kommer att påverkas under
veckorna 15 och 16, men planen är att arbetet då ska ske nattetid för att inte störa så mycket. Exakta
tider är ännu inte bestämda, men preliminärt kommer det då inte vara möjligt att åka in och ut ur
garaget mellan klockan 21.00 och 05.30. Vi hoppas på att snart få mer info.
Vårstädning på kajen och start för grillsäsongen
Äntligen! Aldrig har väl den varma utomhussäsongen varit så efterlängtad som efter denna instängda
och isolerade vinter. KUAB kommer att vårstäda kajen och då kommer de även att rengöra bänkarna
och sofforna från smuts och algväxt. Sedan är det bara att slå sig ner med sin grill och njuta! Glöm dock
inte att ställa undan grillen mellan middagarna så att den inte stör, och ställ den då bakom huset och
inte mellan vårt och grannarnas hus.

Nu ser vi fram emot en heltidsarbetande vårsol och ett inlopp fyllt av segel!
Hälsningar styrelsen

