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Vi i styrelsen för Pompe vill gärna tacka alla våra medlemmar för det
gångna året och samtidigt önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!
Nedan kommer också lite aktuell information om vad som händer och
har hänt hos oss i Pompe.

Nya medlemmar:
Vi vill hälsa våra nya medlemmar välkomna till oss! Under året har Mathias Dosé
flyttat in i 4:an, samt Sven Bartilsson och Ingemar Magnusson flyttat in i 8:a. Varmt
välkomna!

Ombyggnad
Det har varit ett år med väldigt mycket byggande, reparerande och stök i våra hus. Vi
vill tacka för det tålamod som ni visat, trots att många av arbetena har dragit ut på
tiden, och att tillgång till lägenheterna behövts upprepade gånger. Tack! En av de
saker som fixats är ventilationen. Det kommer ut mer information om hur man byter
de filter som sitter i ventilerna bakom radiatorerna. Föreningen kommer att dela ut
dessa gratis när det är dags att byta, men som sagt mer information kommer.

Mer ombyggnad
Lokalen med adress Föreningsgatan 6 byggs om till lägenhet, och gräsmattan framför
denna och lägenheten vägg i vägg, görs om till uteplatser för respektive lägenhet.
Lägenheten som skapas genom ombyggnationen kommer senare att läggas ut till
försäljning.

Pipande nycklar
Hör du till dem som har ASSA-nycklar som av och till ger ifrån sig ett pip? Flera har
hört av sig till styrelsen om det. Den vanligaste orsaken är att batteriet i nyckeln
behöver bytas. Man kan göra det själv, men man måste veta hur man gör. Bifogar en
länk till YouTube som visar detta: https://youtu.be/czHOe_hqZYE. Behöver du hjälp
kan en låssmed hjälpa till. Om nyckeln trots batteribytet fortsätter att pipa behöver
nyckeln reklameras. Vänd er i så fall till Bertil Hajtowitz i 4:an.

God Jul och Gott Nytt År!

