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TRÄDGÅRDSFÖRRÅD

VINTER och SNÖ
Snön är redan här. När det kommer ny snö  är 
det bra om alla som har möjlighet hjälper till 
med skottning och sandning, speciellt fram-
för portarna och i våra trappor.
Snöskyfflar finns i Editförrådet på 25:an 
och i Nannyförrådet på 29:an, i kompostför-
rådet och i alla källare.
Grus hittar man i Editförrådet, i Nannyför-
rådet och i kompostförrådet.

Ja, nu är det nya förrådet på plats. 
Trädgårdsförrådet på 29:ans gård, som vi 
tog beslut om på årsstämman.

Informationsmöte om
vindsuppbyggnaden

kl.19.00 den 16 januari 

i samlingslokalen

Alla intresserade är välkomna!

Du har väl inte glömt bort att testa 
batterierna i din brandvarnare, så här i 
stearinljusens tid. 
Och förstås......
Glöm inte släcka dina stearinljus!

Kom ihåg!

Styrelsen bjuder in till After Work
i samlingslokalen

 

från kl 18  
den 25 januari

Välkomna!

BÄTTRE BELYSNING PÅ TERRASSEN

GASLEDNINGSINSPEKTION

27:an är nu bättre upplyst med ett flertal nya 
Stockholmslampor. Belysning finns nu längs 
hela terrassen ända bort mot Slottskogen.

Vi har nyss haft inspektion av våra gaslednin-
gar i källaren. Detta är något som kommer att 
ske vart 6:e år framöver. Något som fram-
fördes under inspektionen var att det inte 
får ligga något ovanpå gasledningarna!



KONTAKT   
 Förtroendeman Anna Samuelsson 
 Telefon till expeditionen: 12 86 14 
 Mobiltelefon: 0703-11 55 12 
 E-post: betel@telia.com 
 

 Vaktmästare Ulrika Ardström 
 Telefon: 42 37 54 
 Telefontid: kl.9.00-9.30 
 

 Styrelsens ordförande Ingvar Larsson 
 Telefon: 070-556 42 24 
 E-post: ingvar.larsson@sdfab.se 
 

 Styrelsens Avisen-ansvariga 
 Maria Norberg 
 Telefon: 24 17 40 
 E-post: maria.m.norberg@gmail.com

Du som inte redan har 7-tillhållarlås 
-  följ rådet att sätta in det. Inbrott sker 
i mycket större omfattning i lägenheter 
utan 7-tillhållarlås.

7-TILLHÅLLARLÅS

Styrelsen har beslutat om en avgifts-
höjning på 3% fr o m årsskiftet.

MÅNADSAVGIFT

BARNVAGNAR

JULLEDIGT
Ulrika kommer att vara julledig  
v.52 och v.1

Nästa nummer av Avisen beräknas komma ut i  mars.

GOD JUL

och

GOTT NYTT ÅR!

önskar styrelsen

Som väl alla vet vid det här laget så är 
det på grund av brandskyddsregler inte 
tillåtet att förvara några saker varken i 
trapphusen eller i de allmänna utrym-
mena på vindarna och i källarna. Ni som 
är nyinflyttade och inte vet om detta eller 
ni som glömt av det och råkat ställa ut 
privata saker. Var snälla och ta hand om 
dem! Det gäller allt ifrån dörrmattor till 
möbler!

PÅMINNELSE!

Har ditt barn vuxit ur barnvagnen?
Står din vagn kvar i barnvagnsförrådet?
I så fall kanske du skulle kunna vara vänlig 
att lämna din plats till dem som behöver 
den bättre, och flytta barnvagnen till ditt 
källar- eller vindsförråd. Tyvärr är våra ge-
mensamma utrymmen begränsade. Om du upptäcker att t ex en glödlampa 

på vinden är trasig eller att en entrédörr 
inte går i lås etc, hör av dig till vår vak-
tmästare
Ulrika så hjälper hon till. Lägg en lapp 
i hennes brevlåda i tvättstugan, ring på 
hennes telefontid eller lämna ett medde-
lande på telefonsvararen.

SÄG TILL!


