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                      Välkomna åter! 
Så var sommaren snart över och vardagen väntar 
oss. Allt har varit lugnt i området så när som på ett 
inbrottsförsök och att någon obehörig med 
ficklampa "snokat runt" i mörkret. Som vanligt 
gäller att vi är vaksamma och aktiverar vår 
grannsamverkan.  
Mer information och tips om hur man agerar i 
samband med inbrott eller försökt till inbrott finns 
på hemsidan: http://frigg277.se 

                         

                      

                Velothonloppet 
Cykelloppet Velothon äger rum även i år, denna 
gång söndagen 11 september. Under några 
timmar påverkas våra möjligheter att med bil ta sig 
ut runt Haninge centrum med omnejd. Närmare 
info från arrangörerna brukar komma i våra 
brevlådor i god tid. Mer information kan man hitta 
på deras hemsida:  
http://www.velothon-stockholm.se/trafiken 

 

                             

Höstens skötseldag 
Vi flaggar redan nu för höstens skötseldag som 

äger rum 8:e oktober.  
Vi återkommer med mer info.  

 

Vår avfallshantering! 
Vi har noterat att plastpåsar läggs i behållaren för 
matavfall. Endast de pappersspåsar som delats ut 
ska användas för matavfallet. Vi vet att det ibland 
är barnen som skickas ut med avfallet. Se då till att 

de är rätt instruerade och lägger soporna i rätt 
behållare. Som vi tidigare påpekat gäller ju också 
att du som storstädat hemma och har skrymmande 

eller miljöfarligt  avfall, (t ex lysrör) - åker till 
SRV i Jordbro och lämna ditt avfall där!  

 

 

Cykelrensningen 
Rensningen är nu genomförd och de överblivna 

cyklarna har tagits omhand. Tack för allas insats! 

 

Boka Bastu eller släpvagn 
1. Boka in en ledig tid på schemat som finns 

uppsatt i föreningslokalens korridor. 
2. SMS:a att du bokat släp eller bastu och behöver 

koden till Niklas på mob. nr: 070-444 5897 
3. Tillbaka får du koden som låser upp 

nyckelskåpet och ger dig tillgång till nyckeln. 
4. Lägg tillbaka nyckeln och lås 

nyckelförvaringen efter avslutad aktivitet. 
 

 


