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Radonmätning
De flesta har fått spårfilmsdosor för radonmätning utplacerade, denna mätning
kommer att pågå minst två månader.
Ni som inte fått spårfilmsdosor kommer att få en lapp i brevlådan där ni ombeds att
kontakta Björn.

Uttag för motorvärmare P-plats
Reparation av uttag för motorvärmare som felanmälts kommer att göras inom kort.
Kontrollera gärna uttaget vid din parkeringsplats och hör av dig till Björn om det inte
skulle fungera som det ska så kan vi laga flera samtidigt.

Risk för ökade kostnader för sophanteringen!
Nyligen stod snön för dörren och snart står julen där. Det blir extra mycket sopor vid
den här tiden, framför allt av kartonger och säckar med allsköns varierande innehåll,
som översvämmar kärlen. Det är jätteviktigt nu att var och en tar eget ansvar för att
frakta de extra soporna till återvinningsstationer eller lagra på lämplig plats tills
containern kommer.
Det finns tydliga föreskrifter om vad som ska läggas i respektive kärl. Styrelsen och
andra boende i föreningen ser återkommande brister i sophanteringen.
Nu lägger flera ansvarstagande medlemmar tid på att sortera om felaktigt slängt
avfall, samt åtgärda överfulla kärl. Förutom att det skapar dålig grannsämja att vissa
skall behöva stå och plocka efter andra, så kan det också bli dyrare för oss i form av
sanktionsavgifter från avfallsbolaget för felsorterade sopor. Det senare kan leda till
att vi tvingas höja avgifterna.






Låt oss i fortsättningen slippa plast, frigolit, papperskassar och andra
otillbörliga föremål i kärlen för returpapper.
Låt oss i fortsättningen slippa plastpåsar, plåtlock o dyl. och felsorterat glas i
kärlen för ofärgat respektive färgat glas.
Låt oss i fortsättningen slippa överfulla sopkärl som lockar till sig råttor och
fåglar. Råttgift är dyrt och farligt, samt att ingen av oss boende är betjänta av
att ha råttor i området och på uteplatser. Råttgift lades ut under hösten.
Låt oss alla ta ansvar för vår gemensamma miljö. Det vi delägare i föreningen
inte bekostar med egen arbetsinsats måste vi betala någon annan för att
utföra. Var och en kan alltså påverka den månatliga avgiften på många sätt.
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Förrådet
I förrådsbyggnaden lämnas det emellanåt saker i korridorerna, trots skyltar om att
det inte är tillåtet. Vidare står belysningen på och t o m har det varit så att dörren in
till förrådet har stått på vid gavel, när ingen varit där inne. Styrelsen har beslutat att
saker som lämnas i omedelbart och utan förvarning läggs på baksidan av förrådet
till nästa container kommer.

Container
Nästa container kommer att finnas uppställd den 6 - 8 januari 2017.

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 tillsammas hålla lite extra koll på om det rör
sig ”skumma typer” i området.

God Jul och ett riktigt Gott nytt år !
Önskar Styrelsen
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