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Vänliga hälsningar Styrelsen

BRA ATT KOM IHÅG!

13/11  Ventillationskontroll 
7/10  fr kl 16, Glöggmingel i entrén 

VENTILATIONSKONTROLL 13 NOVEMBER

Innan ventilationsfirman kommer vill vi påminna att 
samtliga lägenheter har sina frånluftsventiler och 
köksfläktsfilter rengjorda! (Läs mer information i mail 
från styrelsen 15/10) Besiktningen beräknas börja 
kl 8 och förhoppningsvis vara klar kl 17. Kan ni inte 
vara hemma lämna lägenhetslåset i serviceläge, och 
lås INTE eventuellt extra lås, alternativt lämna nyckel 
till Rolf Martinell.

HÖSTRÖJET

Söndagen den 26 oktober var vi knappt 20 vuxna 
och två barn som med gemensamma krafter krat-
tade, rensade, blåste löv, trimmade gräs och gjorde 
allmänt snyggt runt huset. I halvlek samlades vi och 
drack kaffe, åt bullar och skrattade vid vår nya ute-
plats. Tack alla för en återigen trevlig samverkan!

TACK FÖR VATTNING!

Ett stort varmt tack till alla er som under året hjälpt 
till att vattna och hålla ogräset borta i vår nya träd-
gård! Väldigt kul att så många visat sitt intresse och 
engagemang.

LÅSPROBLEM?

Får ni problem med att kolven i låskistan fastnar 
eller andra problem med lägenhetslåset – kontakta 
styrelsen!

SOPRUMMET MYCKET TREVLIGARE

Efter information och påtryckningar kan vi med 
glädje meddela att ordningen i soprummet blivit så 
mycket bättre. Nu får vi alla försöka fortsätta hålla 
det så.

SLÄNG POSTEN I SOPORNA!

Nu menar vi såklart den post/reklam du inte vill ha. 
Släng den i soporna, lägg den inte på bänken eller 
ovanpå postfacken I entrén. Det ser skräpigt ut och 
utgör trots allt en viss brandfara ifall någon börjar 
elda med dessa papper.

TRADITIONSENLIG GLÖGG

Gör gärna redan nu en liten 
notering i almanackan den 
2:a advent, dvs 7 december 
från kl 16. Då ses vi som 
traditionen bjuder i entrén 
och glöggar ihop.


