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1 Mjukplast                                                    

Sedan en tid tillbaka är det möjligt att återvinna 

mjukplast. Med mjukplast menas plastembal-

lage, plastpåsar osv. Dessa plastförpackningar 

sorteras i kärlen avsedda för hårdplast. Var noga 

med detta så spar vi på miljön och gör förening-

ens kostnader för hushållssoporna mindre.

2 Gårdshuset

För att få bättre ordning och kontroll på ut-

hyrningen av gårdshuset fi nns det numera 2 st 

gårdshusvärdar som ombesörjer detta. Möjlig-

heten att hämta ut nycklar hos portombuden 

fi nns inte längre. Istället hämtas nycklarna hos 

gårdshusvärdarna som är Elaine Hasselblad 

och Lars Blomgren, båda bor i 41:an. Bokning 

av huset görs som vanligt i pärmen som fi nns i 

tvättstugan. Var noga med att fylla i både namn 

och lägenhetsnummer när ni bokar huset.

3 Inköp till portarna

Många tycker om att smycka sina portar med 

blommor och annat, både i och utanför por-

tarna. Det är jättetrevligt men samtliga inköp 

måste gå genom portombudens försorg. Känner 

ni att ni vill göra er port fi n(are) genom att köpa 

in något, prata då med ert portombud först så att 

inköpen görs på rätt sätt.

4 Ny VVS-fi rma

Styrelsen har inlett samarbete med en ny VVS-

fi rma, Effektrör AB. Har man problem med 

avloppet eller få hjälp med ex blandarbyte, kan 

man om man så vill, ringa Effektrör på telefon-

nummer 08-93 00 30. 

5 Julklappspapper och snören

Julklappspapper sorteras i kärlen avsedda för 

kartong och pappersförpackningar, likaså jul-

klappskartonger. Presentsnören slängs i hus-

hållssoporna.
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6 Dörrmattor mm

Dörrmattor, barnvagnar, rollatorer, pulkor osv 

får absolut inte förvaras på våningsplanen. Det 

är brandmyndigheten som påpekar detta. Vid 

utrymmning vid en eventuell brand med rök-

fyllda trapphus får det absolut inte fi nnas något 

att snubbla över. Det kan vara en dödsfälla. 

7 Julgranar

När julen dansats ut och ni tröttnat på er bar-

rande julgran, ska den ut. Platsen att slänga den 

på är på högen till höger om kallkomposten vid 

lekplatsen, ingen annanstans på föreningens 

mark.

8 Ventilationen

För att göra föreningen ytterligare lite miljö-

vänligare och spara pengar, kommer tiden för 

tillslag för ventilationen ändras från 6 sekunder 

till 2 minuter. Det gäller alltså från då ni tänder 

lampan i badrummet.

9 Förmögenhetsvärde

Eftersom förmögenhetsvärdet sedan många 

år tillbaka inte är skattegrundande, kommer 

inga uppgifter från och med i år, att lämnas 

till repektive medlem i föreningen. Det kostar 

nämligen föreningen 100 kr per lägenhet att 

producera sådana upplysningar.

   G O D  J U L  O C H  E T T  

    G O T T   N Y T T  Å R!

önskar

S T Y R E L S E N


