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Information från styrelsen nov 2019

Inför vintern
•
•
•
•
•
•

Halkbekämpa framför trappan och under värmepumpen.
Håll rent framför garageportarna och speciellt på tröskelplåten.
Kör in bilen i garaget för att underlätta snöröjningen.
Ha ytterbelysningen tänd för göra det lättare att hitta hem och att förhindra ljusskygga
individer att gömma sig.
Mata gärna fåglarna men se till att inte samtidigt mata råttorna.
Hjälp till att bevaka området från obehöriga. Det har varit många inbrott i omgivningarna.

Städdagen
Styrelsen tackar alla som städade före och under helgen i området. Det var roligt att se att så
många ställde upp.
För att hålla nere kostnaderna, och därigenom samfällighetsavgiften, är det viktigt att så många
som kan ställer upp och hjälper till med olika typer av arbeten i samfälligheten.
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Soptunnor
”Sopgubbarna” önskar att ni lämnar ett avstånd på minst 0,5 meter mellan tunnorna när de
ställs ut på parkeringen.

Inför årsmötet
Kom ihåg att lämna in eventuella motioner som skall behandlas på årsmötet till styrelsen senast
2020-01-31

Information utskick
Detta är den sista informationen som går ut i pappersform. I fortsättningen kommer information
endast läggas upp på hemsidan med en ”blänkare” per email. Ni som vill ha all information i
framtiden måste anmäla detta på hemsidan. (Gäller ej er som redan har anmält er.)

Jourtelefonnummer
I första hand skall styrelsen kontaktas. Om detta är omöjligt och att åtgärd krävs omedelbart
kontakta:
Relita
0771 103500
One Nordic 020 67 00 67

(Stopp i samfällighetens avloppssystem)
(Belysningsstolparna)

Comhem

Ring själv, info till styrelsen.

90 222

Kontaktpersoners e-mail
Styrelsen
Ordföranden
Ledamöter

styrelsen@jt2.se
ordforande@jt2.se
förnamn.efternamn@jt2.se

Anmälning till möten

anmalan@jt2.se

För mer information, se vår hemsida.

http://www.jt2.se
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