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    Skötseldag 

Höstens skötseldag är framflyttad till lördagen den 
29 september kl. 11.00. Vi samlas utanför 
föreningslokalen för en genomgång. Vi hoppas att så 
många medlemmar som möjligt vill hjälpa till. På så 
sätt kan vi hålla nere kostnaderna.  

 

  Inbrott  

Vi har haft en del inbrott i vårt område under 
sommaren. Det är ytterst viktigt att ni låser förråd 
på både fram- och baksida. Märker inbrottstjuvarna 
att det är lätt tillgänglig att komma åt värdesakerna här 
i vårt område kommer inbrottsvågen troligtvis att 
fortsätta.  

De flesta inbrott som har skett under sommaren har 
varit tidigt på morgonen, så hjälp varandra att hålla 
koll. Tummen upp för de medlemmar som har anmält 
inbrotten till styrelsen. 

 

  Vattenutkastaren 

Hösten kommer med stormsteg och det är snart dags 
att stänga av vattenutkastare. För er som inte använder 
vattenutkastaren längre kan det redan nu vara bra att 
stänga av den. 

För att förhindra frost- och vattenskador MÅSTE 
huvudbrytaren/ballofixen stängas av på insidan av 
huset. Vattenslangen ska kopplas loss, töm sedan 
vattenutkastaren på det sista av vattnet som kan ligga 

kvar. Vattenslangen på baksidan ska tömmas 
ordentligt, om det är möjligt, koppla loss slangen. 
Detta är ett krav från vårt försäkringsbolag. 
Misskötsel av detta leder till att ni själva får stå för 
kostnaderna som uppkommer.  

Takbyggarnas sopcontainer 

Vi har fått till vår kännedom att det har slängts möbler 
och allt möjligt skräp i takbyggarnas container. Detta 
är ett helt oacceptabelt beteende! Byggresterna 
sorteras, vad som helst får inte slängas där. Fortsätter 
misskötsel kommer föreningen att bli extra debiterad, 
det är en väldigt kostsam och onödig utgift! 

 

 Böcker bortskänkes 

Böckerna utanför expedition ska bort. Är det någon 
som är vill ha böckerna så är det bara att hämta, 
annars lämnas de för återvinning. 

 

  Expeditionens öppettider 

Helgfri måndag 18.30 – 19.30.  


