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Vändplanen framför entrén

Vi har problem med bilar som parkerar på vändpla-
nen och därmed förhindrar in och utfart från garage 
och parkeringsdäck. Vi har nu fått ett direktnummer 
till Europark som sköter parkeringsövervakningen. 
Uppmärksammar du ”problembilar” mellan klockan 
08.00-16.30 kan du ringa 08 – 562 508 96 och övrig 
tid är det 08 – 651 00 00 som gäller. 

GlöGGminGel

  Kom ihåg att göra en notering i alma-
  nackan den 10/12 kl 16. Då ses vi 
  som traditionen bjuder, i entrén och 
  ”glöggar” ihop.

Tioårsjubileum

Nästa höst fyller huset 10 år! Det vill vi såklart fira!  
Vill du vara med och planera firandet - hör av dig till  
Ia Olsson,  
mail: iaolsson50@gmail.com  
mobil: 070-722 02 77

10/12 kl 16 Glöggmingel i entrén

Bra att komma ihåg!

säkerT besök

Elisabeth Andrén från Räddningstjänsten 
kom på besök och informerade oss om 
brandsäkerhet i huset, samt svarade på frågor. Vilken 
uppslutning, drygt 30 personer närvarade.
Styrelsen kommer att ta in offert på pulverbrand-
släckare 6 kg och brandfilt och återkommer med in-
tresseanmälan. Angående brandvarnare så kommer 
samtliga bytas ut och kompletteras nästa höst ge-
nom styrelsens försorg.
Kort summering av det som sades hittar du i ett extra 
insatt nyhetsblad.

HösTröj

11 tappra själar hann plantera 
två nya clematisar, rensa ogräs, 
plocka sten i slänten och ekollon 
vid parkeringen. När vi var klara 
grillade vi korv, skrattade och 
njöt av den härliga höstsolen.

sorTering maTavfall

Äntligen är allt på plats och igång. Du som anmält ditt 
intresse – start-kit finns i soprummet, bara att hämta. 
Tänk på att kärlen i soprummet måste ha 25 cm fritt 
upp till locket. 
Vid minsta tvekan om vad som ska sorteras eller 
inte – lägg soporna i hushållsavfall!

fiberinsTallaTionen

Alla lägenheter är nu besiktigade och klara. Vi ber nu 
bolaget att ”öppna kranarna” för trafik. Vill man testa 
att använda fiber och känner att man behöver hjälp – 
kontakta styrelsen så löser vi det. 

Vänliga hälsningar 
Styrelsen


