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Städning av tillfälliga cykelförrådet 8/11

Samlingslokalen och övernattningsrummet.

Efter branden i soprummet våren -13 användes
vaktmästarförrådet som cykelförråd. Det är
fortfarande fullt av gamla cyklar och sparkar
som inte flyttats tillbaka till cykelförrådet.

Avtal håller på att tas fram. Det kommer att
finnas 4 sängplatser 3st i våningssäng och en i
extra säng. Vi kommer att fixa en skylt så
de som tvättar vet när det finns en nattgäst och
då måste respektera tvättiderna.

Den 8/11 kommer vaktmästarförrådet hållas
öppet mellan kl 10-14. Det som inte flyttas då
kommer att slängas.

Parkering

Ventilations byte.
Vi är glada att meddela att vi ha acceptera en
offert på byte av ventilationen. Bygg &
Ventilationservice i Norr AB offerten består av
demontering av det befintliga aggregatet, ny
central ventilationsaggregat på vindan, ett
aggregat per huskropp, nytt frånluft don i
kökets med std köksfläkt.
Vi kommer att ha en presentation i
samlingslokalen med representanter från både
företaget och från Riksbyggen Energi på plats.
Då finns chans att ställa frågor runt lösningen.
Vi kommer att återkomma med mer info runt
presentation och datum och datum för
byggstart.
Som alla har sett har vi fått tillbaka vårt
ordinarie soprum. Nu vill vi att alla försöker att
hålla det i ett fint skick och att vi slipper se
grovsopor där. Vi påminner om att vi nu har
fått en ÅVC ut på Klockarbäcken,
bortanför Mediamarkt. Polisen har meddelat att
de har lagt ner förundersökningen gällande
branden.

Vi har fått in klagomål på parkering och om
hur folk står, nu har vi för tillfället fullt på våra
hyrda parkeringar och det innebära att det är
extra trångt. Vi ber alla att försöka parkera mitt
i rutan för att alla ska rymmas.
Glöm inte vår hemsida.
På www.backenhus1.se där hittar ni mer
information.

