Utlämning av lister mm på Torpet!
Vi i styrelsen kommer att dela ut tätningslister till fönster och altandörr på Torpet nu under oktober. Det
finns inte tätningslister till alla i dagsläget men om listerna tar slut kommer vi att beställa fler så att alla
som vill ha kan få. Dessa får ni gratis!

OBS! Tätningslisterna är sådana som placeras inuti tvåglasfönstret – se bilden!

Leverantören av våra postlådor – Miljöcenter – har tillverkat en förhöjd bottenplatta att lägga i
postlådorna, för att undvika att få blöt post. Även den kan hämtas på Torpet samma dag. Det är också
möjligt att hämta ett klistermärke för ”Ej Reklam” om du inte är nöjd med magnetskylten som du har
fått. Vi har uppmärksammat att båda dessa varianter av magnetskylt ramlar av efter en tid och har
därför valt att istället erbjuda gratis klistermärken till alla.
Nu när kylan smyger på finns det risk att låset till postlådorna fryser. Många hade problem med detta
under förra vintern. Om du inte redan har köpt ett vredlås till din postlåda och skulle vilja ha ett kan du
köpa det när du besöker oss på Torpet. Låset kostar 100 kr, betalas med swish på plats och du får
montera det på egen hand. Det är mycket enkelt att montera! Har du inte swish kan vi lösa kontant
betalning om du har jämna pengar men vi ser allra helst att du swishar pga att vi försöker dra ner på
kontanthanteringen då den medför mycket extra arbete för styrelsen.

Utlämning av material kommer ske dessa tre tider:
Tisdag 7 september kl 17-20
Onsdag 8 september 14-17
Söndag 12 september kl 15-17
Vi kommer endast sitta dessa tider – därefter får du kontakta
vår förvaltare för att bestämma tid/komma överens med
honom om utdelning av material. Det kan då ta lite längre tid
att få sakerna.

