
Nästa vecka på tisdag och tors-
dagkväll… 
 
Tisdag och torsdag den 8 och 10/5 
kl 18 går de årliga/vårliga gemen-
samma städkvällarna av stapel där 
vi träffas utanför tvättstugorna på 
respektive område/pluss för 
genomgång. 
 

Det finns redan idag uppsatta listor 
på tvättstugedörrarna med göromål 

som man teckna sig för om man 
inte kan eller vill vara med på de 
gemensamma städkvällarna. Ta 
gärna med egen kratta om ni har, 
föreningens krattor brukar få fötter 
för tiden efter snösmältningen och 
återvänder inte förrän till hösten.  

Har någon observerat några häck-
ande hemlösa krattor i buskarna, ta 
gärna med dessa till städkvällarna 
för att sedan återbörda dem till för-
råden så att övriga boende kan 
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I år är det inte aktuellt med byte av 
sand i sandlådorna, sanden byttes 
2006 och därför blir det bara rens-

ning/krattning av sandlådor, som vi 
hjälps åt att göra vid vårstädningen. 

Sandlådor... 
Väder Citat 
 
 
 
 
 
”Dåligt väder ser 
alltid mycket värre 
ut genom ett föns-
ter..” 

  
 
 

/ John Kieran 
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C o n t a i n e r... M a t j o r d  
För trädgårdsavfall från städkväl-
larna kommer en container att pla-
ceras vid fotbollsplanen mellan 
den 7-14 maj. 

Beställd matjord från förra somma-
ren ligger fortfarande kvar vid fot-
bollsplanen. Så det blir ingen ny 
beställning av matjord i år. 

Digitaltv... 
Som de flesta läst och hört så när-
mar sig tidpunkten för övergången 
till digitala tv sändningar. Det har 
börjat dyka upp frågor som om vi 
som lägenhetsinnehavare måste 
köpa till digitalboxar och andra alle-
handa ting för att kunna fortsätta 
att se tv efter övergången till digita-
la tv- sändningar under hösten 
2007. 
Du kan lugnt behålla din nuvaran-

de tv, det kommer inte att hända 
något för din egen del. 
Det som händer är att den digitala 
sändningen kommer att konverteras 
till vårt befintliga analoga nät så du 
skall också fortsättningsvis kunna 
titta på tv som vanligt… 



 
Sopsorteringen fungerar bra, men 
något vi kan bli bättre på är: 
 
Kuvert = Brännbara sopor (EJ i 
pappers/tidningsåtervinningen). Fil-
ter i pappersmaskiner klibbar igen 
 
Papperspåsar = Pappersförpack-
ningar (EJ i Tidningsåtervinningen). 
 
Plastpåsar = Brännbara sopor (Ej 
till Plastförpackningar). 
 
Kartonger plattas ihop, alternativt 
rivs isär för att inte ta upp så mycket 
volym. 
 
Är man osäker så titta i den lilla bo-
ken vi alla har fått angående sopsor-
tering eller de skyltar som sitter upp-
satta ovanför varje sopkärl. 
 
Därutöver finns det material av ka-
raktären ”grovsopor” som av miss-

tag lämnats i soprummet, till exem-
pel detaljer till en grill, badrumshylla, 
porslin, gamla krukor med mera.  
Om du känner med dig att vara upp-
hov till något av ”grovsopematerialet” 
kan du transportera bort det vid till-
fälle, lämplig återvinningsstation, tex. 
Gimonäs. Egna grovsopor måste vi 
själva frakta bort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byten av golvbrunnar… 
 

Vi har haft en praxis i föreningen 
som säger att vid ex. renovering av 
badrum så kan man få ersättning för 
utbyte av den gamla orginalbrun-
nen. Det har tidigare gått till så att 
brh själv har anlitat hantverkare 
som utfört bytet av golvbrunn och 
fakturerat föreningen i efterhand för 
detta. Nu har det visat sig att det 
inte fungerar. 

 Därför måste alla byten av golv-
brunnar anmälas och godkännas 
i förväg. Vidare kommer vi att ta 
fram ett antal godkända entreprenö-
rer som får anlitas. Detta för att und-
vika orimliga kostnader för utfört ar-
bete, få rätt material, garantier osv. 
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Lediga platser: 
 
Det finns 2 garage 
och 3 P-platser lediga 
för dig som saknar 
bilplats.  
För att boka plats ring 
159615. 
 
Effekten av ändring-
en i fastighetskatten 
 
Den statliga fastig-
hetskatten försvinner 
från den 1 jan 2008 
och ersätts av en 
kommunal avgift. För 
bostadsrättsägare och 
hyresgäster blir sänk-
ningen liten. 
 
 
 
 
 

Notiser... Golvbrunnar. . .  

Rapport f r å n  e t t  s o p r u m . . .  

Målning. . .  

 
Målning av garage och förråds-
dörrar. 
 
Som de flesta vet, åtminstone de 
som inte är nyinflyttade känner till 
att vi kommit överens om att måla 
förrådslängorna själva och att om 
möjligt varje lägenhetsinnehavare 
målar ”egna” förråds och garagepor-
tar för att spara pengar.  
 
Nu finns det ett antal dörrar och por-
tar som fortfarande saknar ny färg, 
är det någon som inte klarar av att 
måla finns det kanske möjlighet att 
be grannen om hjälp.  
 
Det kommer att finnas både penslar 
och färg i cykelförråden i nästa 
vecka!  


