
    

 

Nyhetsristningar från Brf Runhällen, nr 5-20 
för Dig som vill veta vad som händer i vår förening. Hemsida: http://brfrunhallen.se/  
 
Radonmätningen 
Vi har nu fått värdena från vår radonmätning. Gränsvärdet för vår typ av byggnad är 200Bq/m3luft. 
Våra uppmätta värden (26 lägenheter) ligger mellan 20 och 100 Bq/m3 , alltså klart lägre än gränsvärdet!  
 

Tvättstugan 

När plastpåsen för ludd är full: Sätt dit en ny och ta med den andra till soprummet. 

Egna sopor tar ni med när ni tvättat klart! 

 

Soprummet 

Glasprodukter får man själv ombesörja att de kommer till återvinningen, tex i centrum.  

Får ej kastas i soprummet! 

 

Skördetid 

Se till så att äpplena inte förfars. De är goda i år! 

 

Blommor utanför våra entréer 

De av er som är vänliga och ordnar med blommor utanför våra entréer kan vända er till styrelsen för att få 

betalt för utläggen, max 500 kr/entré och år. 

Höststäddag torsdagen den 22 oktober  

Om vädret är bra kommer vi att ha en höststädningsdag den 22 oktober. 

Samling kl. 10.00 på mittenparkeringen. 

Kl. 13.00 avslutas arbetet med korv och bröd samt vatten därtill utanför Källvägen 1. 

Ingen ärtsoppa och punsch inomhus i år pga. Corona situationen.  

För inköpens skull, anmäl er till Ann-Kristin Alsander, tel. 076-826 07 17 senast den 20/10 

Vid dåligt väder (regn eller snö) ställer vi in! 

Välkomna! 

 

Container för grovsopor i samband med städdagen. 

Vi kommer att ta hem en container för föreningens och medlemmars grovsopor.  

Vi ställer ut ett bord utanför Källvägen 5 och samlar alla böcker där. 

Titta om det finns någon intressant bok. De som blir kvar slänger vi och sedan börjar vi om på nytt igen. 

 

Ledig odlingslott! 

Är du intresserad?  Kontakta Anna-Karin Nygårds 070-615 34 56   

 

Intresserad av Boule? 

Hör av er till Ulla Almgren, tel. 070-669 35 59 så vi får se hur många som är intresserade. 

Vi har en plats för boule-spel på vår gång. Klot finns! 
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