Medlemsblad Brf Pompe april 2020
Det har hänt och händer mycket i vår förening. Här kommer lite färsk information
Hissarna: Nu snart har även de nya hissarna i 8:an installerats. Nu får vi förhoppningsvis mindre
problem med stillastående hissar. Hisskorgarna är nya och fräscha och hissarna går nästan
ljudlöst.
Garagebelysning: Nya armaturer med energisnålare ljuskällor har installerats. Belysningen har ett
”viloläge” för att spara energi, men ljuset ökar i intensitet där du rör dig. Vi räknar med en avsevärt
lägre energiförbrukning efter installationen. Vi planerar för motsvarande armaturbyte utanför
hissarna på varje våningsplan.
Takterrasserna: Vi håller på att köpa in möbler till våra takterrasser. Vi hoppas att därmed att
takterrasserna kommer att nyttjas mer. Har du varit uppe och tittat på utsikten någon gång?
Trädgårdarna: Det pågår mycket arbete i våra trädgårdar. 8:ans tomt bär spår av arbetena som
utförts på huset, men nu ska det bli fint igen. Trädgårdsgruppen informerar separat om vad som
är på gång.
Nya medlemmar: Vi har varit lite dåliga på att hälsa nya medlemmar välkomna via
medlemsbladen, men alla har fått välkomstbesök av vår ordförande Claes. Välkomna till Pompe;
Per Ternow, Anna Rignér, Carl Amneus och Camilla Mårtensson, alla i 8:an. Lika välkomna är
Henrik och Karin Lindroth i 4:an.
Återvinningsrummet: En tråkig och tjatig påminnelse: Inget annat än det som enligt anslagen på
väggarna och återvinningskärlen är godkänt, får lämnas där. Vi ser tyvärr ofta att allt möjligt i
grovsopsväg lämnas i rummet. Om inte alla tar sitt ansvar och gör rätt, kan vi tvingas att avveckla
återvinningsrummet och vi boende får själva lämna avfall vid återvinningsstationer.
Var rädda om er och varandra, nu när coronainfektioner tyvärr påverkar oss alla på något sätt. Vi
är övertygade om att det finns hjälpsamma grannar som kan hjälpa till med att handla eller gå
andra ärenden om du själv av olika anledningar inte kan eller bör träﬀa andra människor.

