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Hej alla medlemmar!
Matavfall och källsortering
Vi vill uppmana alla medlemmar att vara noga med att försluta matavfallspåsarna och se till att
inget hamnar på golvet i miljörummen! Vi har upptäckt att råttor hittar dit om matavfall eller spill
av hushållssopor hamnar på golvet. Använd gärna en container längre in i miljörummet när du
slänger hushållssopor. Det har en tendens att bli överfullt/sopberg i den som står närmast dörren.
Tillsammans hjälps vi åt att hålla ordning i våra miljörum!
Rökning och hänsyn
Vi håller våra gemensamhetslokaler rökfria med hänsyn till inomhusmiljön. Om du röker utomhus
se då till att ta särskild hänsyn till grannen. Stämman beslutade att vid rökning stå minst 6 m från
fastigheten för att hindra att röken tar sig in i lägenheterna. Det är alltid bra att prata med grannen
och fråga om de störs av rökningen.
Bilar på gårdarna
Vi bor i ett bilfritt område och du får köra in bilen vid av- och pålastning. Det är inte ok att parkera
bilen inne på gården. Ring Securitas och kalla ut dom för rondering om du
upplever att detta missbrukas. Securitas telefon: 090 – 12 60 09.

Inför stundande tid för jul och nyår
Var försiktig med levande ljus
Det kan inte nog påminnas om att vara försiktig med levande ljus. Se till att alltid
släcka när du lämnar rummet.
Passa på att kolla din brandvarnare
Alla lägenheter ska ha minst en brandvarnare. Det passar extra bra att göra en check på
brandvarnaren att den/de verkligen fungerar. Tips är också att ha en brandfilt och brandsläckare i
lägenheten om faran skulle vara framme.
Julklappsförpackningar
Vi behöver alla hjälpas åt att hantera emballaget till julklapparna på rätt sätt. Julklappskartonger
viker du ihop, plattar, innan du slänger i återvinningskärlen för att inte få överfulla kärl. Julpapper
och mindre papperskartonger lägger du i kärlen för pappersförpackningar.
Gamla julgranar
När det sedan blir dags att dansa ut julen slänger du julgranen i containern för
trädgårdsavfall.
Fyrverkerier förbjudna
Fyrverkerier är förbjudna att användas på våra gårdar med anledning av skade- och brandrisk.
Det är ett beslut som har fattats på föreningens stämma.
Styrelsen önskar alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt År!

