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Nya Medlemmar
Vi vill hälsa Natalie Heindow och Christian
Tidlund välkomna till föreningen. De flyttade in i
Tv.42 i oktober.

Garageportar
Skötselgruppen har smörjt alla lås på
garageportarna. Om ni har några problem med
låsen ber vi er att kontakta skötselgruppen.

Motioner
Nu är det dags att lämna in motioner. En motion
är ett mycket bra sätt att framföra sina åsikter
på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller
förändra något. Om du vill att föreningen ska
arbeta för en speciell fråga kan du påverka
genom att skriva en motion till föreningens
årsstämma. Endast ett ärende per motion och du
kan lämna in så många motioner du vill.
Motionen måste lämnas in till styrelsen
SENAST den 28 februari.

Renovering av bastun
Skötselgruppen har påbörjat renoveringen av
bastun och beräknas vara klart inom kort.

Råttor
Medlemmar, främst vid Tv 2-16, har problem med
råttor och möss på sina uteplatser. Vi ber därför
alla medlemmar som förvarar fågelmat och dyl i
förråden och garagen att se till att allt som är ätbart
för råttorna förvaras i ordentligt tillslutna burkar.
De tycker även om att äta blomsterlökar m.m. Tänk
även på att alla soppåsar som ställs ut utanför
ytterdörrarna lockar till sig råttor.

Ordförande/Aisha Ramberg
Telefon: 070-896 42 25
Email: aisha.ramberg@frigg277.se

Värmepumpen
Vi vill påminna alla att löpande sköta
värmepumpen för att förlänga dess livslängd. Se
instruktionsboken, s.25 eller s.30, för
instruktioner gällande rengörning av ventiler
och filter samt kontroll av manometern. Det är
varje medlems skyldighet att kontrollera
värmepumpen enligt skötselinstruktionen. En
kopia på instruktionsboken bifogas i detta mail
för de medlemmar som inte har den. Det går
även att ladda ner instruktionsboken från
www.ivt.se/IVT_490.
Vid problem med värmepumpen kontakta
skötselgruppen eller vicevärden.

Redaktör: Camilla Ekström
Anmäl dig till Friggs nyheter:
nyhetsbrev@frigg277.se
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Försäljning av julpynt
Berith på Tv.8 ska sälja sitt egentillverkade
julpynt. Söndagen den 2 dec kl 11-15 är alla
intresserade välkomna till Föreningsgården.

Ordförande/Aisha Ramberg
Telefon: 070-896 42 25
Email: aisha.ramberg@frigg277.se

Expeditionens öppettider
Expeditionen har julstängt from 18 dec 2012
tom 6 jan 2013. Expeditionen öppnar åter igen
7 jan. Vid akuta fel kontakta vicevärden eller
någon av styrelsens ledamöter. Skulle behov
finnas av att tillkalla jourfirma, får detta endast
göras efter godkännande av vicevärden
eller styrelseledamot.

Redaktör: Camilla Ekström
Anmäl dig till Friggs nyheter:
nyhetsbrev@frigg277.se

