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De plankor föreningen ersätter är de som hör till
husen och skiljeväggarna. Ni kan redan nu, om
ni vill, göra en felanmälan via webben
frigg277.se om ni har plankor som behöver
bytas till våren.

Takrenovering förråd baksidan
Snart kommer taken på våra förråd på
baksidan att bytas. Vet ni med er att ni har
ömtåliga saker i förråden ber vi er att ta
undan dessa. Olyckor händer lätt men FMS
jobbar så noggrant de kan för att förhindra
det.
Har ni frågor eller synpunkter är ni
välkomna att kontakta Johan Almquist,
johan.almquist@frigg277.se.

Vattenutkastare
Trots att styrelsen har påmint om att stänga av
vattenutkastare så förekommer det att vissa inte
följt styrelsens uppmaning. Tänk på att
vattenskador är kostsamma och genom att
stänga av vattenutkastaren under vintertid
minimerar vi risken för vattenskador. Det är
varje medlems skyldighet samt ansvar att se till
att stänga av vattenutkastare då det ej är tillåtet
att ha det på under vintertid. Vet man inte hur
man stänger av vattenutkastare, tag då i så fall
kontakt med Niklas Grabler eller gör en
felanmälan via webben frigg277.se så får ni
hjälp.

Byte av plankor och brädor
Ingen utlämning av plankor sker under vintertid
då det förekommit att medlemmar har fått
plankor som blivit stående ute under vintertid
och ruttnat då de inte hunnit byta själva.
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Felanmälan
Nya avtal p-platser/garage
Styrelsen arbetar aktivt med att implementera nya
arbetssätt, och kommer därför att digitalisera avtal
och kösystem för p-platser och garage. Detta
innebär att nya avtal på p-platser och garage måste
skrivas om. Närmare information kommer i slutet
av januari.

Felanmälan görs via vår hemsida frigg277.se.
Inga muntliga anmälningar tas emot! Vid
akuta ärenden kontaktar ni Niklas Grabler 070444 5897, Leif Broman 073-42 58 137, JanGunnar Johansson 073-222 27 28 eller Stefan
Lindgren 076-201 25 90. Har man ingen
möjlighet att göra felanmälan via webben kan
man självklart lämna en lapp i expeditionens
brevlåda.

Expeditionens öppettider
Helgfria måndagar 18.30-19.30. Julstängt från
och med 25/12, öppnar åter 8 januari 2018 18.3019.30. Under julen kan ni kontakta Leif via
telefon, 073-42 58 137 för överenskommelse vid
uthyrning av lokal m.m.

God jul & Gott Nytt År!
Önskar
styrelsen
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