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Inledningsvis ett STORT TACK till er som deltog vid städdagen 17/10. Så fort det går och så
bra det blir när man gör saker tillsammans. Till våren hoppas vi även få se er som inte kunde
delta denna gång! Vi återkommer med datum efter årsskiftet.
Parkeringsförbud i backen fr.o.m. 1/11
Som tidigare informerats kommer parkering i backen ej vara tillåten under vintertid. Då vi
inte vet när snön faller har styrelsen beslutat att parkeringsförbud i backen kommer gälla från
1 november tills vidare. Vänligen respektera detta! Parkering för våra gäster hänvisas till
parkeringen utanför stora soprummet. Parkeringen är i första hand till för våra gäster och inte
för boende. Då den första snön faller kommer som tidigare även gästparkeringen vid
vändplanen (hus 66) att stängas för att bli snötipp.
Observera att det även gäller parkeringsförbud på hela gångbanan!
Soprummet
Att vi har möjlighet till sopsortering i området är fantastisk men då behöver den också skötas
och hållas någorlunda städad för allas trivsel, vilket den i dagsläget inte gör! Felaktigt avfall
förekommer ofta i kärlen. Avfall som inte hör hemma i vår sopsortering är bl.a.
porslin/keramik, elektronikprodukter och lysrör. Det är viktigt att förpackningarna är
ursköljda, torra och rena innan de slängs. Är kärlen fulla vill vi be er att inte slänga mer förens
de är tömda då det lätt hamnar på golvet, blir otrevligt för oss, och ett stort
arbetsmiljöproblem för de som hämtar avfallet. För det avfall som vi inte kan ta emot
hänvisas till Skuru återvinning eller återvinningen vid Ica Maxi.
Vad gäller pappersförpackningar vill vi be er att inte slänga större förpackningar ex. från Ikeamöbler, tv-apparater dyl. då de tar upp all plats. Åk gärna med dem till tidigare hänvisad
återvinningsstation.
Trädgårdsskötsel
I området sköts delar av trädgårdsskötseln via en inköpt tjänst, bl.a gräsklippning av de
allmänna ytorna och gräspartierna intill husen. Om du odlar egna växter ansvarar du själv för
skötsel av dessa samt att märka upp dem eller flytta på ev. krukor eller dyl så att
gräsklippning är möjlig.
Brandvarvare
Nu när det är mörkare ute är det mysigt med tända ljus inomhus tycker många. Se gärna över
batterierna i er brandvarnare. Tryck på den lilla knappen som syns på varnare, håll den inne
ett par sekunder så bör den pipa.
Friskluftintagen som sitter på ytterväggarna kan med fördel stängas till helt/delvis under de
kallare perioderna av året som nu närmar sig. När reglaget skjuts mot tapeten är intaget stängt.
Trevlig höst önskar styrelsen
Inga- Lill (50A), Linnéa (62B), Shahriar (48D), Gunilla (55C), Carl (61A), Magnus (57D)
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