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✓ Renovering av vatten och 

värmeventiler  

Vi vill säga stort tack till er alla för att ni var så 

hjälpsamma när vi hade renovering av 

ventilerna under vecka 30 och 31. Det mesta 

är klart utom några injusteringar. Vi vill därför 

återkomma när vi vet lite mer exakt vad som 

kommer att krävas just då. 

 

✓ Armaturer i trapphuset 

Alla armaturer i trapphuset (brandtrappan) är 

utbytta. De har sensorer som gör att när du 

rör dig i trappan tänds de upp. När ingen är 

där lyser de ett svagt sken samt att de även 

har en inbyggd ljuskälla om det skulle bli 

strömavbrott. 

 

✓ Sopor och soprum 

Vi är många som är glada för att vi har ett 

fungerande sopnedkast i huset. Det är viktigt 

att vi alla hjälps åt att inte kasta saker som 

kan fastna så det blir stopp i nedkastet. 

 

Under nästa år kommer det ske förändringar i 

soprummet med bland annat den sopkarusell 

vi har stående där. Den kostar oss alla mycket 

pengar och för att spara pengar planerar vi att 

ta bort den och istället placera ett stort kärl på 

hjul som lätt kan rullas ut till de som hämtar 

sopor hos oss. 

 

Vidare så kommer vi att behöva tänka på vad 

vi kastar i hushållssoporna.  Tanken är att 

placera kärl för matavfall i soprummet och på 

så sätt bidra till miljön.  

 

 

 

Nästan 40% av de vanliga hushållssoporna 

kan egentligen sorteras ut och omvandlas till 

biogas och biogödsel. 

 

✓ Ny lokalhyresgäst i källarförråd 

Vi är jätteglada att berätta att från och med 

den 1 september har vi ny hyresgäst i 

förrådet i garaget. Det är Flippin Burgers som 

hyr det. Alla som använder garaget kommer 

därför se att det blir mer aktivitet till och från 

lokalen och upp till restaurangen. Det är helt i 

sin ordning. 

 

✓ Garagedörren 

Då och då vill inte garagedörren gå igen som 

den ska. Alla som passerar den får gärna 

hjälpa till att stänga den om ni ser att den är i 

öppet läge utan att någon bil är i in – eller ut -

passage. 

Vi har också satt upp en lapp på insidan av 

dörren med nya telefonnummer att kontakta 

om någon felparkerat utanför garageporten. 

 

Till sist … 

Styrelsen har inte glömt bort att vi planerat att 

hålla ett infomöte på gården. Vi planerar att 

bjuda på fika så alla kan träffas ute och att 

hålla avstånd. 
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