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DET HÄNDER I ÅRSTA FOLKETS HUS
Bio Kontrast visar filmer vinter, vår och höst. På tisdagar är det cafébio för 60 kronor och på söndagar kvällsbio för 70 kronor. Nästa film är
Barnmorskan den 17 oktober. Årsta Folkets Hus direktsänder opera via
satellit direkt från Metropolitan i New York, i HD-kvalitet och surroundljud.
Närmast sänds Mozarts Trollflöjten den 14 oktober. Du kan också äta lunch
och njuta av opera på deras soppoperor i höst med sångare från Stockholm
Operastudio.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RUNNETT
HÖSTSTÄDNING
Nu är det dags att se om vårt hus.
Den 28 oktober klockan 10.00 har
vi höststädning. Vi börjar med
krattning, fönsterputsning och
städning av allmänna utrymmen,
kör bort gårdsavfall och grovsopor och sedan avslutar vi klockan
14.00 med en lättare matbit.
Även om du inte kan vara med
hela dagen så kom ett slag, hjälp
till så länge du kan och träffa dina
grannar en stund. Det blir mer
gjort och vi får en finare miljö när
vi är fler som hjälper till.
Vi kommer att börja köra bort
grovsopor så tidigt som möjligt.
De grovsopor du vill bli av med
sorterar du och ställer vid husgavlarna till respektive hus före kl
10.00 samma dag.
För att lättare kunna planera kontakta gärna Edith Carlefalk via mejl
sekreterare@runnett.se eller telefon 0730-29 23 48 och meddela om
du kommer eller inte, senast den
24 oktober.
EXTRASTÄMMAN
Efter beslutet på extrastämman,
att göra om våra lokaler till bostadsrättslägenheter, ser vi över
möjligheten att teckna avtal med

menten inte kontrolleras förrän
temperaturen utomhus sjunker.
Håll koll på dina element och kontakta styrelsen om du har problem
med värmen.

entreprenören Consensus. Mer information om detta kommer längre fram.
BALKONGRENOVERING
Nu när vi går in i formsättningsoch gjutningsfasen av balkongerna blir det tystare på våra byggnadsställningar.
Glädjande nog är balkarna till
våra balkonger i tillräckligt gott
skick för att inte behöva bytas ut.
Trösklarna är också i bra skick,
dock torra och spruckna. Alla
trösklar kommer därför att täckas
med kopparplåt.
VÄRME
Det arbete Jarla Rör påbörjade i
våras med att kontrollera elementen kommer att fortsätta i höst. I
och med att inomhusvärmen styrs
av utomhustemperaturen kan ele-
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BYT TÄTNINGSLISTER
Nu på sensommaren när det är
varmare ute är det ett utmärkt tillfälle att byta tätningslister i fönster och ytterdörrar.
Hålrummet i balkongdörrens nedre del kan också tätas med lister
eller en måttanpassad frigolitskiva.
VISA HÄNSYN
Det är viktigt att vi visar varandra
hänsyn. Det ska vara lugnt och tyst
efter kl 22.00, vi tvättar bara på de
tider som kan bokas på bokningstavlan, vi respsekterar varandras
tvättider och ställer inte brandfarliga saker i trapphusen. Barnvagnar
och cyklar ska stå i cykelrummen.
ÅRSMÖTE
Save the date! Vi planerar att ha
årsmöte tisdagen den 28 november. Mer information kommer i kallelsen. Glöm inte att alla motioner
måste vara styrelsen tillhanda innan oktober månads slut.

