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Föreningsstämman 2010

Riksbyggen dygnet runt

Lekattens föreningsstämma hålls onsdagen den 21
april kl 19.00 i fritidslokalen. Alla medlemmar hälsas
hjärtligt välkomna. En kallelse kommer att skickas ut
några veckor innan stämman.

Om du behöver service eller vill göra en felanmälan ska
du ringa Riksbyggen Dag&Natt, telefonnummer
0771-860 860.
Hit kan medlemmarna ringa 24 timmar om dygnet, sju
dagar i veckan för hjälp med allt från OCR-nummer på
senaste fakturan till akuta ärenden. Förra året tog man
emot en miljon samtal.

Ombyggnad av Carl Gustafs väg
Till stämman har det inkommit tre motioner
(motionstiden gick ut den 31 januari), som dels gäller
TV och Internetaccess och dels redovisningen i
årsbokslutet. Motionerna kommer att skickas ut med
kallelsen till föreningsstämman.
I valberedningen finns endast Marieanne Nordström
(lägenhet 521) kvar sedan familjen Skevarp flyttat.
Kontakta gärna Marieanne om du har något förslag.

Den 18 februari informerade Malmö gatukontor vid
möte i fritidslokalen om ombyggnaden av Carl Gustafs
väg som kommer att ske under våren 2010 och om
Citytunneln som invigs den 4 december.
Bland annat fick vi veta att bilvägen närmast vår
fastighet blir cykelväg, att träden mellan Lekatten och
Carl Gustafs väg får stå kvar och att en busshållplats
planeras utanför ingång nr 40, strax innan korsningen
med Nikolaigatan. Busshållplatsen ska användas av en
enstaka regional buss och inte av stadsbussarna. Många
var kritiska till en busshållplats så nära fastigheten.

"Klagomuren"
Styrelsen vill påminna alla boende om Lekattens
ordningsregler som du finner på vår hemsida
www.lekatten.se.
Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheter.
Men det självklara är inte alltid självklart för alla.
Därför behöver vi våra regler.
Vi vill denna gång särskilt uppmärksamma
Spikning och borrning får inte ske på söndagar
och helgdagar samt vardagar före kl 08.00 och
efter kl 20.00. Om du behöver borra så använd
föreningens professionella borrmaskin som
finns hos ordföranden.
Kasta inte tomma plastpåsar eller tunna papper
i sopnedkastet. De sugs upp och blockerar
fläkten och ger dålig lukt i trappa och
lägenheter.
Boka inte tid med tvättklumpen om du inte vet
att du ska tvätta då. Sätt den i viloläge om du
är osäker på tiden.

En sån vinter det varit!

Energibesparingar
Som ett direkt resultat av energideklarationen som
genomfördes ifjol vidtar nu styrelsen olika förbättringar
av ventilations- och värmesystemen i fastigheten.

