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✓ Dörren till gården 

Dörren till innergården är nu åtgärdad och ska 

inte vara ett problem att passera. Upplever du 

att den fortfarande kärvar, vänligen kontakta 

styrelsen. 

✓ Värme och radiatorer 

Vi har som bekant haft stora problem med att 

få värme till våra element/radiatorer. Det finns 

orsaker till att vårt system inte fungerar fullt ut 

som vi utreder tillsammans med rörmokare. 

Det kommer fungera önskvärt men det tar lite 

tid att gå igenom alla delar. 

Därför önskar vi att alla bör lufta sina element. 

Har du fortfarande problem efter luftning vill vi 

att du kontaktar styrelsen via e-post så vi kan 

sammanställa detta inför de åtgärder som är 

startade och pågår. 

✓ Gården 

Tätskiktet på innergården måste underhållas 

och åtgärdas. Styrelsen har därför 

kontrakterat ett företag som kommer att utföra 

detta. Konkret så innebär det att gården från 

och med januari till början av april kommer 

vara en arbetsplats. Allt kommer att tömmas 

så nytt tätskikt kan läggas. Därefter kan vi 

börja inreda gården så den blir trevlig för oss 

alla som bor här och nyttjar den. 

Om du är intresserad av vad som bör finnas 

på gården när det är dags att inreda den vill vi 

att du skickar ett e-post med tankar och idéer 

till styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Sopsortering 

Sopkarusellen är bortmonterad. Vi har istället 

ett stort kärl där hushållssopor samlas från 

sopnedkastet. Fortfarande så finns möjlighet 

att slänga wellpapp, mindre kartonger och 

plast i de övriga kärlen. 

Kärlet för matavfall finns på plats inom kort. 

Använd gärna det för dina hushållssopor. 

 

Vill du hjälpa till att spara kostnader för 

föreningen får du mer än gärna slänga 

grovsopor i de stora återvinningskärlen som 

finns på gatan utanför Vasahallen 

✓ Adventstider 

Det är så mysigt att tända ljus ni i denna 

mörka tid. Gör det gärna men kom ihåg att 

släcka dem! 

 

Till sist … 

På grund av rådande omständigheter med 

pandemin kan vi dessvärre inte ha någon 

glöggafton i år. 
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