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Svarta perSienner

En stark rekommendation är att inte ha svarta per-
sienner utåt, det ökar risken 
för att glaset spricker. Tänk 
på att det är lägenhetsinne-
havarens ansvar att stå för 
eventuell reparationskostnad 
av glaset.

GlöGGminGel

Kom ihåg att göra en notering i almanackan den 2:a 
advent dvs 4 dec från kl 16:00. Då ses vi som tradi-
tionen bjuder i entrén och ”glöggar” ihop.

motverka Stopp i rören

Ta gärna som vana att 1 gång/
månad hälla ut ca 1 L kokande 
vatten i slasken. Detta för att 
motverka stopp i avloppet. Om 
du misstänker att det håller på att 
bli stopp - då ökar du mängden 
till 5-10 L kokande vatten.

Bra att komma ihåg!

1/11 ny portkod 
4/12 kl 16 Glöggmingel i entrén

Vänliga hälsningar Styrelsen

HöStröjet 16 okt

Tänk vad glad man blir efter att listan i entrén först 
är ganska tom, endast ett fåtal namn uppskrivna, 
och sen, plötsligt, är det fler och fler som anmäler 
sig! Då känns det bra i magen – vi hjälps åt! Hurra!

Vi var 14 vuxna och två barn som, rensade ogräs, 
plockade stenar i slänten, bar in trädgårdsmöbeln 
och bättringsmålade på alla våningsplan. Fort gick 
det. Så redan efter 1,5 timmes arbete var det dags 
att dricka och äta nygrillad korv. Stort tack till alla 
som kom! 

ny portkod

Tisdagen den 1/11 byter vi till ny port-
kod. Information om vilken kod som 
gäller kommer till alla boende per mail.

oj - dörren!?

Vi vill bara påminna alla om att se till att alla en-
trédörrar verkligen går igen ordentligt. Allt för att 
minimera risken att få in obehöriga gäster. Så kolla 
att alla ytterdörrar/portar till huset stängs bakom er. 
Detta gäller även garageporten. 


