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                   Container 

Dags för årets container som finns på 
plats tisdag den 23, onsdag den 24 
och torsdag den 25 april. Passa på att 
rensa och göra dig av med ditt skräp! 

  

                          Relining 

 

Reliningen fortsätter och det går 
framåt. Vartefter som det pågår, 
kommer arbetsbodarna inklusive 
hygienvagnen att flyttas vidare inne 
på gården, för att göra det enklare 
för alla att nå hygienvagnen med så 
kort gångsträcka som möjligt. 

  

                               Skräp 

 

Tyvärr måste vi ännu en gång 
påminna om att det är absolut 
förbjudet att placera möbler och  
annat skräp i våra källargångar! Ställ 
in det i ditt förråd tills containern 
kommer på plats. Där hör skräpet 
hemma! Brandskyddet har vid ett 
flertal tillfällen erinrat styrelsen om 
detta. Här behövs skärpning! 

        Våra trappuppgångar 

                             

Dörrmattor, barnvagnar, barncyklar 
får inte finnas eller ställas i 
trappuppgångarna, de ska placeras i 
där för avsedda utrymmen! 
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                     Tvättstugorna 

                                

 

Styrelsen får tyvärr ofta påminna 
om att det är vars och ens 
skyldighet att hålla rent i 
tvättstugorna, vilket borde vara en 
självklarhet för alla! Detta gäller 
även tork och mangelrummen. 
Starta inte heller torkaggregatet 
innan du har börjat tvätta, det gör 
ingen nytta för torkningen. Stäng av 
torken när du är klar med din tvätt. 
Det är inte ok att slänga elektronik, 
julljustakar och liknande, i 
soptunnorna tvättstugan (låghusen)  
det ska till containern! Det är inte 
heller ok att kasta restavfall i 
soptunnan i tvättstugan (höghuset) 
det ska till Miljöhuset! Här behövs 
en skärpning, för allas trevnad och 
god grannsämja! 

   

               Årets tänkta bussresa…. 

                       

….får vi tyvärr avstå ifrån, då vi  av 
förklarliga skäl har stora kostnader 
p.g.a. reliningen.  

                        OBS! 
Dörrar, kartonger, överblivet 
pergogolv och liknande får INTE 
placeras i källargångarna, släng det i 
kommande container! Se sida 1. 

  

Styrelsen önskar alla medlemmar en 
fin vår, med sol och värme!   

                          


