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Nu har det snart gått ännu ett år och ett nytt år ska snart börja. Som tidigare år kommer här
ett julbrev med lite information från styrelsen:
Hemsidan - är den kanal där styrelsen regelbundet publicerar aktuella nyheter och där du
finner information om det mesta: https://www.staertesjoen.se
Matavfallskompostering - det har satts upp behållare på gaveln J29 (utanför
källarrnedgången till Skyddet), endast matavfall i avsedda papperspåsar får kastas här.
Papperspåsarna finns i källargången utanför tvättstugan - kontakta gärna styrelsen när du
ser att dessa börjar ta slut.
Kabel-TV byte av leverantör - Telenor (som äger både Canal Digital Kabel-TV och
Bredbandsbolaget) beslutade sig för att den 20 november att föra över kabeltv-leveransen till
Bredbandsbolaget. Detta ledde till att boende behövde göra en ny kanalsökning och att
numret för felanmälan är ändrat till 0770-777 000.
Städning av tvättstugan – bättring krävs! Det är inte mycket som behöver göras, och det tar
inte lång tid. Gör rent filtret i torkskåpen och torka alltid av golvet när du tvättat klart. Torka
också av kring doserings-facken på de tvättmaskiner du använt.
Stamspolning – har genomförts under december. Pga. trasig kamera behöver
stamspolningsfirman göra ett återbesök fredagen 22 december, berörda lägenheter ska ha
fått en lapp om detta.
Brandskydd - i juletider är det extra viktigt att kontrollera att du har minst en fungerande
brandvarnare i hemmet. Passa gärna på att byta batteri om du inte gjort det på ett tag.
Kontakta Driftia om du behöver hjälp med batteribyte eller funktionskontroll. Det
rekommenderas även att ha minst en brandfilt och en brandsläckare i hemmet.
Pga. brandfaran är det därför förbjudet att ställa t.ex. barnvagnar i trapphuset då trapphuset
är en utrymningsväg. För mer information se bifogad information från MSB om hur du kan
skydda dig mot brand hemma.
Julgranar och julklappspapper - som varje år vill vi informera om att julgranarna (när
tjugondag Knut passerat) samlas i hög vid grillplatsen samt att julklappspapper inte får
slängas i soporna utan bör lämnas till återvinningen. Närmsta återvinningsstation är vid
Skälderviksplan eller vid tvärbanestation Årstafältet. Återvinningscentral finns även i
Östberga för större saker.
Avslutningsvis vill styrelsen önska en

God Jul & Gott Nytt År!
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