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Hej på er alla! 

 

För tillfället när detta infobrev diktas ner, skiner solen och 

speglar alla fina höstfärger, men på morgonen när 

persiennerna drogs upp, låg det lite snö på marken och några 

enstaka flingor föll ner från skyn. Vi går nu in i november 

månad, vilket kan innebära att snön överraskar oss, vilken 

dag i veckan som helst, i en större mängd, än vi hinner med 

att bemästra.  

 

GÅRDARNA  

Se till att rensa på era gårdar och gör dem fria från saker, 

leksaker, cyklar, leksaksföremål mm så snöröjningen kan 

utföra sitt arbete, när det blir dags. 

 

INFORMATION ANGÅENDE RENGÖRING AV 

VÄRMESYSTEMET 

Rengöringen av rörsystemet och radiatorerna är nu så gott 

som avslutat. Vilket innebär att det nu går bra att sänka 

temperaturen på radiatorerna. Vi behöver fortfarande få in 

eventuella avvikelser såsom: 
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Om något element alltid är helt kallt och ljummet när det är 

runt noll grader ute. 

Om de flesta elementen blir varma men något enstaka alltid 

är kallt. (Det bästa är att jämföra elementen med de övriga 

som sitter på samma sida i lägenheten.) 

Om avvikelser skulle förekomma, maila in dessa till 

styrelsens mail: soluret@bredband.net. 

 

EXTRA FÖRRÅD 

I ett tidigare brev informerade vi om att det skulle komma 

att finnas ett extra förråd för uthyrning. 

Förrådet ligger på gård 43 och är 3 kvadratmeter stort. 

Priset kommer att vara 300 kronor/månad. 

Vid intresse, lämna din intresseanmälan i Styrelsens 

brevlåda, Kyndelgränd 5 nb, senast den 14 november. 

 

TVÄTTSTUGAN K7 

Nu är tvättstugan K7 stängd. Vad vi skall komma att använda 

ytan till, kommer vi informera er alla om framöver. Vi har 

fått in förslag, men tar tacksamt emot fler idéer från er 

alla. 
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ÖPPET HUS FÖR ER ALLA 

Nästa datum som vi kommer att ha öppet, för varje enskild 

medlem är, torsdag 30/11. 

Vi vill även flagga för, 12 december klockan 18.30-20.00 

kommer vi hålla öppet för er alla, att komma förbi lokalen, 

dricka lite julmust och mumsa på några pepparkakor. 

Torsdagen den 28/12 kommer styrelsen hålla lokalen stängd. 

 

 

// Frostiga novemberhälsningar Styrelsen 
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