Datum, 28 augusti 2021

Ett ” icke online ” styrelsemöte ägde äntligen rum den 17 augusti. Bland
punkter som togs upp, var städning av gästlägenheten, städ- och fixardag
den 4 september, laddstolpar i garaget och användning av portkoden.
Städning av gästlägenheten

Vårt städbolag kommer att städa gästlägenheten sista torsdagen i varje
månad. Detta kommer att ske mellan kl. 13- 14. Därför, om du bokar
gästlägenheten onsdag till och med torsdag eller fredag sista veckan i en
månad, behöver dina gäster plocka ihop sitt bagage vid torsdag lunch så
att städning kan ske på torsdag mellan kl.13 och kl. 14.
Men observera! Denna städning innebär inte att du kan lämna lägenheten
ostädad efter att den använts. Självklart ska den alltid lämnas städad.

Ändring av tider för användning av portkoden

Flera medlemmar har efterfrågat en förlängd tid för tillträde med portkod.
Därför har styrelsen beslutat att förlänga tiden med ytterligare en timme
fr.o.m. den 1 september. Nu kan vi alltså öppna portarna med koden
mellan kl. 7.30 och kl. 22.00. Övrig tid är det som tidigare, antingen en
elektronisk nyckelbricka eller vanlig nyckel som gäller.
Problem med tömningen av behållaren för matavfall

Tyvärr har vi problem med låset till behållaren för matavfall och därför är
det överfullt just nu. Låset visade sig vara så starkt att vi behöver hjälp av
låssmed för att få upp det. Tills låset är bytt och behållaren är tömd
behöver vi tyvärr slänga även matavfall i det vanliga sopröret.

Nya regler för besöksparkering.

Förhandsinformation från SQSF om ändring av gästparkeringens
betalningsrutin i garaget Utsikten.
Från 1 oktober kommer en ändring att ske hur våra besökande gäster ska
betala i automaten i garaget.
För att få den låga, 60:-/dygn, taxan så måste man ha AIMOs
parkeringsapp nedladdad.
Informationstext vid verifiering: Här anger du koden för att kunna utnyttja
en lägre taxa.
Koden för okt, nov och dec är 49702.
Anledningen till att SQSF gör på detta sätt är att många börjat använda
garaget som infartsparkering eftersom det är så billigt. Detta i sin tur kan
leda till att våra gäster inte får någon plats. Ny taxa för de som inte
erhållit koden är 20:-/h eller 250:-/dygn.
OBS! Detta är ett pilotprojekt och vi kan bara hoppas att allt fungerar.
Mer information och fler koder kommer.

Lär känna nya och gamla grannar vid vår gemensamma städ- &
fixardag lördagen den 4 september

Vår sedvanliga gemensamma städ & fixardag går av stapeln lördagen den
4 september. Vi träffas kl. 9.00 vid porten mot sjösidan. Våra
gemensamma sysslor avslutas med kaffe, korv och läsk.
Om du inte har möjlighet att vara med den 4 september så finns det
arbetsuppgifter som kan genomföras på annan tid. Skicka en rad till
styrelsen. styrelsen@utsikten1.se
Laddstolpar
Styrelsen återkommer med info om laddstolpar i kommande infoblad.
Slutligen
Nu är värmen på väg söderut, så dags att dra in sommar möbler och ta
upp stickade tröjor, en varm mössa, ett par vantar och gummi stövlar.
Glad och varm höst önskar vi från styrelsen

