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Arbetsdagen i oktober
Ett stort tack till alla som deltog vid höstens arbetsdag den 7 oktober, vi som deltog
fick med gemensamma krafter mycket gjort.

Julsammankomst
I år blir det ingen julsammankomst.

Nya medlemmar
Vi välkomnar våra nya medlemmar Hannah och Cosimo Severino som flyttade in i
Bagarbyvägen 13G den 1/12 (efter Göran Almgren).
Vi välkomnar också Laura och Raphael Loué som flyttade in i Bagarbyvägen 13H
den 1/12. Samtidigt önskar vi Daniel Öhlin med familj lycka till med sitt nya boende.

Container
Nästa container kommer att finnas uppställd den 27/12 - 2 januari 2018.
Passa på att kasta papper och julklappsemballage i container i stället för att fylla upp
de vanliga kärlen, detta kan förvaras på den egna markytan i väntan på container.
Har man samlat löv, sly, gräs o dyl. från den mark som omger lägenheten innan
container är på plats så kan detta också förvaras på den egna markytan tills
containern kommer, annars så får man sörja för bortforslingen på egen hand.
Farligt avfall, exempelvis: Bränslen och oljeprodukter. Målarfärg, sprayburkar och
kemikalier. Elapparater, armaturer, kablar. Elektronik, batterier och lampor.
Medicinrester. Impregnerat virke, får INTE kastas i container för blandat avfall.

Radonåtgärder
Ett antal lägenheter har fått en eller två radonsugar installerade och förbättrad tilluft.
Lägenheter som ligger strax över gränsvärdet kommer att få extra tilluftsventiler
monterade för att få ner radonvärdena. Ni som är berörda kommer att bli kontaktade
och aviserade om detta.
Ny mätning med spårfilmsdosor för radonmätning kommer att ske under början av
nästa år, denna mätning kommer att pågå minst två månader. Berörda kommer att
bli kontaktade och aviserade.

Är du hemma i jul och nyår?
Glöm inte att storhelger är högtid även för inbrottstjuvar. Prata med dina grannar så
de vet om du skall vara bortrest. Låt oss tillsammans hålla lite extra koll på om det
rör sig okända personer i området. OBS, detta gäller dock inte Jultomten.

God Jul och ett riktigt Gott nytt år!
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