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Smörjning	  av	  fönster	  

Inom	  kort	  kommer	  en	  översyn	  av	  samtliga	  
våra	  fönster	  att	  genomföras.	  Den	  mekanik	  
som	  gör	  att	  vi	  kan	  vippa	  våra	  fönster	  har	  
varit	  med	  några	  år	  och	  börjar	  ställa	  till	  
problem.	  Som	  om	  inte	  detta	  vore	  nog	  finns	  
det	  inte	  längre	  några	  reservdelar	  till	  dessa	  
och	  det	  innebär	  att	  denna	  funktion	  vid	  ett	  
haveri,	  måste	  spärras.	  För	  att	  minska	  risken	  
för	  detta,	  kommer	  vi	  alltså	  att	  genomföra	  
denna	  översyn.	  Närmare	  uppgifter	  om	  
detta	  kommer	  senare.	  	  

Våra	  tvättider	  

Då	  det	  särskilt	  vid	  lördagar	  och	  söndagar	  
kan	  vara	  svårt	  att	  få	  tider	  i	  våra	  tvättstugor,	  
vill	  vi	  vädja	  till	  er	  som	  inte	  måste	  använda	  
dessa	  dagar,	  att	  i	  första	  hand	  välja	  de	  
övriga	  dagarna.	  	  	  

	  

TV2DK	  

Denna	  kanal	  är	  sedan	  en	  tid	  tillbaka	  kodad	  
och	  därmed	  ingår	  den	  inte	  i	  det	  paket	  som	  
vi	  har.	  	  

	  

	  

Ny	  vaktmästare	  

Som	  de	  flesta	  av	  er	  redan	  lagt	  märke	  till	  har	  
vi	  fått	  en	  ny	  vaktmästare	  efter	  Alf	  som	  
numera	  är	  en	  glad	  pensionär.	  Vår	  nye	  
medarbetare	  heter	  Mats	  Nilsson	  och	  har	  
bla.till	  uppgift	  att	  tillsammans	  med	  Roger	  
och	  under	  Jans	  ledning	  se	  till	  att	  vår	  
förening	  är	  och	  förblir	  en	  fröjd	  för	  ögat.	  	  

Matavfall	  

Sedan	  en	  tid	  tillbaka	  har	  vi	  ju	  som	  ni	  sett,	  
kärl	  för	  matavfall.	  Detta	  har	  redan	  visat	  sig	  
vara	  ett	  lyckokast.	  Det	  är	  många	  som	  
anammat	  tanken	  på	  att	  det	  är	  ett	  bidrag	  till	  
att	  förbättra	  vår	  miljö.	  Ett	  litet	  problem	  
som	  vi	  upptäckt	  är	  att	  någon	  förvarar	  den	  
bruna	  påsen	  i	  en	  plastpåse	  och	  sedan	  låter	  
också	  denna	  gå	  med	  i	  kärlet	  för	  matavfall.	  
Detta	  skadar	  hela	  processen	  och	  är	  
givetvis	  absolut	  förbjudet.	  	  	  

Golvbrunnar	  

Än	  en	  gång	  vill	  vi	  på	  peka	  att	  ni	  alltid	  måste	  
kontakta	  fastighetskontoret	  vid	  byte	  av	  
golvbunn.	  Skälet	  är	  att	  de	  gamla	  
golvbrunnarna	  ligger	  mycket	  nära	  taket	  till	  
underliggande	  utrymme	  och	  risken	  är	  stor	  
att	  man	  går	  igenom	  med	  stora	  kostnader	  
som	  följd.	  Föreningen	  står	  för	  kostnaden	  
vid	  ett	  standardbyte.	  Eventuell	  merkostnad	  
om	  man	  väljer	  annan	  lösning	  får	  
medlemmen	  själv	  stå	  för.	  
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Bussutflykt	  

I	  år	  blir	  det	  en	  favorit	  i	  repris.	  Färden	  går	  till	  
Heiligenhafen	  i	  Tyskland	  söndagen	  den	  3	  
juni.	  Boka	  in	  det	  i	  almanackan	  så	  kommer	  
inbjudan	  och	  detaljerna	  lite	  senare.	  

	  

	  

	  

Grillkväll	  

För	  er	  som	  brukar	  ha	  en	  fullspäckad	  
agenda	  kommer	  redan	  nu	  en	  förvarning	  till	  
grillkvällen.	  Det	  blir	  onsdagen	  den	  8	  augusti	  
med	  trubadur	  och	  hela	  baletten.	  

Försäkringsbevis	  

Bifogat	  finner	  ni	  ett	  försäkringsbevis	  
gällande	  den	  tilläggsförsäkring	  som	  är	  
tecknad	  genom	  Riksbyggen,	  och	  som	  
betyder	  att	  denna	  del	  kan	  ni	  ta	  bort	  i	  de	  fall	  
ni	  har	  en	  egen	  i	  er	  hemförsäkring.	  

	  

	  

	  

	  

Container	  	  

Vid	  Sköldgatan	  kommer	  container	  för	  
grovsopor	  att	  vara	  placerad.	  För	  att	  inte	  
denna	  gång	  drabbas	  av	  extraavgifter	  är	  det	  
viktigt	  att	  respektera	  vad	  som	  inte	  får	  
kastas	  i	  dessa.	  Detta	  blir	  den	  2:e	  och	  3:e	  
april	  mellan	  kl.	  7.00-‐20.00	  samt	  den	  4:e	  
april	  mellan	  7.00-‐13.00.	  Särskilda	  burar	  för	  
elektronik	  och	  kemikalier	  kommer	  också	  
att	  finnas.	  

	  

	  

Sommartid	  

Nu	  är	  det	  snart	  sommartid	  och	  vi	  ställer	  
snart	  fram	  utemöblerna.	  Klockorna	  ställer	  
vi	  fram	  redan	  nu	  den	  25/3.	  

	  

Vi	  går	  mot	  ljusare	  tider	  och	  styrelsen	  
önskar	  redan	  nu	  en	  trevlig	  vår	  

	  

	  

	  

	  

	  


