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FÖRST AV ALLT…
Tack till alla som har bidragit till att vi nu fått en riktigt bra ordning i källare och trappuppgångar. Det är
en stor skillnad mot tidigare, och det förekommer nästan inte alls att grovsopor dumpas i källarna eller
att barnvagnar står och blockerar i trapphusen.

Som alla har märkt…
så är arbetena med nya P-platser och markarbeten avslutade och vi har därmed fått 42 P-platser att
hyra ut inom föreningen. Det har medfört att det i dagsläget är bara sex stycken i kön, och det finns
nu en chans att inom rimlig tid få plats.
Grillen, som försvann (gick sönder) under arbetena, kommer att ersättas till våren, kan vi meddela. Ifall
någon redan nu längtar till sol & sommar ☺

Hushållssoporna
Alla uppmanas att vara noga med att knyta ihop soppåsen ordentligt innan den slängs i sopnedkastet.
Det har varit lite si och så med det, och Resta, som hämtar våra sopor, tar inte hand om lösa sopor.
De blir istället liggande och luktar illa, drar till sig råttor.
Vi har bråkat en del med Resta som vi anser slarvar med sophämtningen. Men för att kunna vara trovärdiga så måste vi ”sopa framför egen dörr” först. Man får inte slänga annat än just hushållsavfall i
soporna: inte tidningar, inte glas, inte glödlampor och andra elsopor. De ska i stället lämnas vid återvinningscontainrarna vid Skälderviksplan (elsopor ska till Östberga ÅVC). Resta ska inte få nöjet att
kunna klaga på oss i föreningen, för att vi slänger glas och annat som kan skada eller är otillåtet. De
kommer gärna dragande med arbetsmiljöproblem och vill helst att vi skaffar sophus på gatan. Hjälp
oss att hålla snyggt, så kan vi behålla våra sopnedkast.

Källardörrarna
kommer att spärras för öppning med nycklar. Orsaken är att det förekommit källarinbrott även efter att
kodlåsen togs i bruk. För att ta sig in till källaren från trapphuset måste man framöver använda sin
bricka, och till andra källardörrar (från gatan) både bricka och kod. Man kommer fortfarande att kunna
ta sig in i porten med nyckel.
Lämna aldrig dörrar öppna och se till att de går i lås när du stänger dem. Så får vi förhoppningsvis
vara förskonade från inbrott.

Tvättstugan
Maskinerna kommer att vara frånkopplade med timer mellan kl 23 och 06. Detta pga att det upprepade
gånger hänt att några i strid med reglerna tvättat även nattetid (störande för de närmaste boende förstås).

Inför Julhelgen vill vi också passa på att påminna om
•
•
•

att julklappspapper ska till pappersinsamlingen, och inte kastas i sopnedkasten
att utkastade julgranar inte får lämnas vind för våg, utan ska samlas i en hög vid grillplatsen
att vara försiktig med levande ljus och inte lämna dem utan tillsyn

God Jul & Gott Nytt År
Styrelsen

