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Inget trädgårdsavfall såsom blommor mm i soporna!
Vi ber er vänligen att kasta trädgårdsavfall, vissnade blommor och dyl. på komposten!
Tag bort eventuella plastkrukor som blommorna stått i innan ni kastar dem.
Komposten finns på parkeringsplatserna 2–3 

Brandvarnare
Vi är skyldiga att kontrollera brandvarnarna i alla lägenheter med jämna mellanrum! Detta åligger 
varje lägenhetsinnehavare! Om batteriet håller på att ta slut skall den avge en ton. Annars kan man 
trycka på en testknapp och då skall den ge en signal.
Har ni problem med detta, kontakta Kenneth Alsander, 070-792 31 29

Fett i diskhon!
Vi vill påminna er att inte hälla fett från stekpannor i diskhon för att vi skall undvika stopp i avloppet, 
vilket kostar oss alla i föreningen stora kostnader! Torka ur stekpannor mm. med papper och släng i 
soporna. Mycket fett kan hällas på flaska och lämnas in för återvinning.

Höststädningsdagen lördagen den 16 november.
Vädret ser tillräckligt bra ut så vi behåller detta datum, se även nyhetsristningarna 8–19.
Samling kl. 10.00 på mittenparkeringen. Kl. 13.00 avslutas arbetet och ärtsoppa med punsch 
serveras. För att vi skall veta hur många som kommer, anmäl er till Ann-Kristin Alsander, 076-826 07 
17 senast 15/11. Ta med er tallrik, sked, mugg och glas. Vid dåligt väder (regn eller snö) ställer vi in!

Container för grovsopor i samband med städdagen.
En täckt, låsbar container på parkeringsplatsen kommer på söndagen den 17 nov klockan 10.00 -
11.30 att vara öppen för medlemmarna så länge utrymme finns.
I containern får   inte   läggas: elektriskt eller elektroniskt avfall allting med sladd,   
batterier, kylskåp, lysrör, glödlampor eller andra ljuskällor, däck, målarfärg, lösningsmedel, 
impregnerat material som t ex tryckimpregnerat trä.

Bänkar inne i entrén!
…är till för att sitta på. Ingenting annat! 
De som vill skänka böcker till sina grannar kan ställa dem ovanpå brevlådorna, Se till att de 
har stöd så det inte ser slarvigt ut, och att plocka bort de som ingen verkar intresserad av 
Max en rad (pga. vikten)!

TÄNK ÄVEN PÅ….
 …att sänka värmen när ni reser bort!  

-Snåljåp!  
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