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Vad händer i huset?
Vänner,
Vattenskador är aldrig roliga. Det är trist när fina saker eller ”prylar” med stort
affektionsvärde blir fördärvade. Om det är något ni önskar ersättning för ska ni i
första hand vända er till ert försäkringsbolag eftersom det är hemförsäkringen som
reglerar denna typ av skador. Använd containern som vi har ställt upp för att kasta
det som inte gått att rädda.
Föreningens försäkring täcker sanering och skador på fastigheten. Ärendet är
anmält och vi väntar nu på att OCAB ska komma hit för att undersöka skadorna och
påbörja saneringen. Tyvärr har dom av förståeliga skäl mycket att stå i för tillfället.
Tänk på att golvet i källarutrymmet måste vara tömt på fuktskadade kartonger etc.
för att saneringen ska gå bra.
Den ”nya” tvättmaskinen blev fördärvad. Vi arbetar på att få det löst så snart som
möjligt. Ni har säker också sett Alfred och Paulo vada omkring i källaren. För att
begränsa skadorna har de arbetat hårt med att ordna pumpar samt tömma källaren
på vatten. De har också lagat expansionskärlet till radiatorerna och bytt cirkulationspumpen till varmvattnet som ”tog stryk” av vattenmassorna.
Mitt i allt elände kan vi meddela att vi under en tid har arbetat med en ny hemsida
för föreningen ( www.inland3.se ) och som vi publicerat idag. Här hittar ni all
information som rör föreningen t.ex. stadgar/trivselregler, årsberättelser, budget,
kontaktuppgifter, ”Vad händer i huset?”, länkar samt annat ”matnyttigt”. Vi hoppas
att ni tycker om utseendet samt den information som finns där. Vi kommer att
uppdatera den efterhand med nya bilder på gården och omgivningen m.m. Har ni
några idéer eller annan feedback så hör gärna av er.
Tack till er som hjälpt till med det akuta i källaren. Har ni några frågor så är ni som
vanligt välkomna att höra av er till någon av oss:





Alfred Piepkow, ordförande
Eskil Olsson, ledamot
Thomas Arvebratt, ledamot
Paulo Lopes, suppleant

tel. 0733-621171, alfred.piepkow@glocalnet.net
tel. 040-26 66 21, eoiab@hotmail.se
tel. 0704-195111, thomas.arvebratt@gmail.com
tel. 0706-685590, RPDSL@hotmail.com

