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Schhhy vi vill Sova!

Ni som gillar att tvätta i lägenheten på kvällstid, 
snälla se till att tvättprogrammet inkl centrifugering är 
klart senast kl 22. Främst ljudet från centrifugeringen 
stör dina grannar.

Påminnelse – vattna försiktigt

Vi ber alla som har växter på balkongen att ta det lite 
försiktigt vid vattningen. Vatten rinner som bekant 
neråt. Och vatten som rinner ner smutsar inte bara 
ned grannens fönster inunder utan flera våningar ner! 
Våra balkonger har inget avlopp. Den grå järnkanten/
rännan nedanför balkongglaset är ingen äkta ränna 
och samlar inte upp något vatten.

Slutligen vill vi passa 
på att önska alla en 
riktigt glad och skön 

sommar! 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen

årsstämman

Genomfördes den 22 maj och det var 29 personer 
från 24 hushåll som närvarade. Angående motionen 
om ladd-stationer för el- och hybridbilar röstade 
stämman ja till styrelsens förslag: Att arbeta vidare 
med alternativ till ladd-stationer med typ 2-uttag, där 
istället vanliga kontakter används. Detta också med 
avsikt att göra det i små steg efter kontroll av intresse 
för fler laddningsplatser.

vattningshjälP!?

Sommarens vattningslista sitter uppe i entrén. 
Vi vill uppmana fler att anmäla sig för 
någon av veckorna i sommar. Det är fullt 
tillåtet att sätta upp sig för fler veckor!

telia Playtjänst

OM du får ett brev från Telia där det står att du ska 
betala för deras tjänst ”Telia Play” så är det fel! Den 
tjänsten ingår i vårt abonnemang. Ring till Telias 
kundtjänst för att hävda din rätt, tel: 90200

stort tack

Vi vill passa på att tacka några av 
våra hjälpsamma grannar: margreth 
- för målning av trädgårdsmöbeln 
rolf - för din sopning och rengöring  
av hela garaget.

15/8 kl 19 -19.45 Mobila miljöstationen 
14/9 Firande av 10-årsjubileum

Bra att komma ihåg!
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