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Förstärkt städning
I dessa slasktider har vi beställd fler städinsatser för att hålla någorlunda rent i framför allt entréerna.
Snart ska även golven utanför hissarna vaxas så de blir blanka och fina igen.
På gång, dessutom:
•
•

Tvättstugorna renoveras med början i april. Den första att stänga några veckor är den vid
25:an.
Alldeles snart väljs också den entreprenör som ska justera samtliga radiatorer i huset så alla
lägenheter och lokaler får jämnare och mer pålitlig värme.

Hör upp, alla entreprenörer i huset
Alla hantverkare och andra entreprenörer som bor i föreningen är välkomna att kontakta styrelsen för
att höra efter om det är några reparationer eller renoveringar på gång som kan vara intressanta att
lämna anbud på.
Den 25 maj införs ny EU-lag om dataregister
Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), är till för att stärka
den enskildes integritet samt skapa likvärdiga regler för alla företag inom EU. Det innebär att
föreningen måste se till att samtliga register, till exempel över alla medlemmar och boende, är
uppdaterade och relevanta. Sådana register används av bland andra HSB för utskick av
månadsavgifter, av företag som sköter olika servicefunktioner, av föreningen själv och så vidare. Ett
register kan till exempel bestå av en e-postlista för utskick av information.
Föreningen måste från 25 maj informera alla boende om vilka av föreningens register de finns med i
och varför. Alla som omfattas har också rätt att få se vilken information som finns lagrad om dem.
Styrelsen arbetar nu med hur vi kan tillgodose dessa krav på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt.
Ytterligare information kommer alltså inom kort.
Meddela alltid inför bullriga renoveringar
På senare tid har många klagat på borrljud, knackningar och annat oväsen som irriterar på kvällar,
helger – och även dagtid. Alla som behöver utföra bilning och annat arbete som bullrar ombeds sätta
upp anslag om detta i såväl porten som hissen. Alltså även om arbetet utförs dagtid då de företag som
hyr lokal hos oss behöver varskos. Titta gärna igenom trivselreglerna på föreningens hemsida.
Tänk på att dra igen porten ordentligt.
Det är lätt hänt i slaskvädret att porten stannar på glänt. Det innebär att ovälkomna besökare kan ta sig
in. Det har varit en del problem med klotter och nedskräpning inomhus.
Påminnelse – garageplatserna sägs snart upp
Eftersom garaget ska renoveras till sommaren sägs samtliga p-platser upp och alla bilar måste vara ute
den sista april, renoveringen påbörjas 2 maj. Enligt planen ska de bli tillgängliga igen i september.
Boende har fortsatt förtur. De som vill hyra en extra plats kan höra av sig till Stockholm Parkering
Glöm inte årsstämman
den 12 april, klockan 18:30 på Södra Latin.
Läs mer på webben, minnesgarden.se eller mejla styrelsen@minnesgarden.se, ring 08-121 440 88

Trevlig vår
önskar styrelsen

