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Vänliga hälsningar Styrelsen

BRA ATT KOM IHÅG!

15/10  Mobila miljöstationen, Vadmalsvägen
 (bakom OKQ8, kl 20-20.45)

FILTERBYTE

Nu är det dags igen för ett nödvändigt byte av  frisk- 
luftsfilter i alla lägenheter. (De som sitter bakom 
vissa av elementen) Rolf Martinell kommer kontakta 
respektive lägenhet för att ta upp beställning av 
dessa under september.

SOPHANTERING – SKÄRPNING!

Tyvärr måste vi be oss alla att skärpa oss vad det 
gäller sopsorteringen. Allt för ofta leder dåligt knutna 
påsar till att innehållet läcker ut och förorenar både 
kärl och golv (både i soprummet men även utanför). 
Knyt ihop sopsäcken ordentligt och försök placera 
skräppåsen med knuten uppåt! Vi kan även informera 
om att sprayburkar är farligt avfall och ska slängas på 
miljöstation. (Även om den är tom.)

SOPRUMMET

Den automatiska dörröppnaren till soprummet 
kommer äntligen att åtgärdas.

NYA GRANNAR

Vi har fått två nya grann-familjer under sommaren 
som vi vill passa på att hälsa VÄLKOMNA! Dels Staver  
Hadegrens på plan 4, och dels Nyströms på plan 5.

SÄKERHETSBYGELN PÅ DIN YTTERDÖRR

Kontrollera att din säkerhetsbygel inte sitter löst och 
glappar, den kan då gå i lås oavsiktligt. Glappar eller 
krånglar den, kontakta styrelsen. 

VATTNA FÖRSIKTIGT

Vi ber alla som har växter på balkongen att ta det lite 
försiktigt vid vattning. Det är lätt att vattna lite vid sidan 
eller för mycket så att vattnet rinner ner och smutsar 
ner fönstrena för de grannar som bor under…

KAFFE I TRÄDGÅRDEN

I juli tog Maud Ekström ett trevligt initiativ: ”Alla som 
är hemma och vill, ses på torsdag med kaffekorg 
i trädgården kl 15” stod det på ett anslag. Det var 
ett tiotal personer som nappade på idén. Trots den 

enorma värmen satt de i 
nästan två timmar och njöt 
av vår nya fina uteplats 
under skratt och kaffedrick-
ande. Tack MAUD för 
initiativet!


