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Våra små fåglar
När vintern kommer vill man gärna hänga upp talg- och fröbollar m.m.. Vi avråder och vill
nästan ftirbjuda detta då vi förmodar att även råttor vill smaka. Vi har upptäckt råttor på vissa
ställen och de fiirökar sig snabbt. Råttf;illor finns utsatta i närheten av köksavfallstunnorna clär
vi fått besök även inne i tunnorna.

Ny belysning
En majoritet av medlemmarna tycker att vi ska gå över till nya lampor och ny armatur på

utebelysningen. Byte kommer därför att påbörjas så snart som möjligt.
Vi inser att vi ftirr eller senare blir tvungntzttbyta de gamla armaturerna med de runda
plastkuperna. Plasten har åldrats och blivit alltför matt. Vi har ftirsökt att rengöra och putsa
upp dem, men det blir inte bättre. Det som också slutligen avgör är att vi vill ta steget och gå
över till LED lampor och bort från kvicksilver som trots allt finns i lågenergilamporna.

För er som uttryckt att det lyser ftir starkt in i lägenheten så ska vi fiirsöka få leverantören att
leverera en skärm som går lite längre ned. Vi kan dock i nuläget ej utlova detta.

Alla lampor på garagen har bytts mot lågenergilampor. På sikt ska vi också här försöka hitta
LED-lampor som klarar kravet på att lysa upp ordentligt.

I trapphusen pågår omtryggnad av befintliga armaturer. Här har vi funnit LED lampor som
ly'ser upp tillräckligt.

Lösa prylar/möbler på vinden
Det får inte ftirekomma prylar eller möbler utanftir vindsftirråden. Ligger det något utanftir
ftirråden tas de bort. Om det finns utrymmen där vi med tillstånd fått ställa saker, så ska de

märkas med namn och lägenhetsnr. I trapphusen ställer vi ej heller något p.g.a.

brandskyddsregler.
t
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Som vanligt när det gäller frågor om bostaden/fastigheteno kontakta Jan Eric Samuelsson på
jourtelefon 0707-848587.

OBS! Snart tir det l:a advent och då ttinds clet levande ljus. Var aktsam. GIöm inte heller
reflexer i mörkret.
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