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NYHETSBREV
oktober 2019
Höststädning 20 oktober

Vinterförberedelser i förråden

Välkomna till höstens städdag, söndagen den 20
oktober. Vi samlas vid röda längan kl 10.00. Det
blir traditionsenligt grillad korv med tillbehör.

Passa på att sopa golven rena innan möbler och
annat lyfts in. Påminnelse om att allt som står
utanför egna förråd ska märkas med namn.
(Gäller det som får stå utanför). Gasoltuber ska
märkas upp med namn och placeras i gula
garaget.

Varmvattenberedare
Arbetet med att byta ut de varmvattenberedare
som visade för låga temperaturer pågår. Ni som
efter årets mätningar har beredare med för låga
temperaturer kommer att bli kontaktade.

Gula garaget
I gula garaget står mycket gamla målarburkar,
blomkrukor mm.
Under städdagen kommer rensning ske i gula
garaget. Så före städdagen se över era hyllor och
saker som står på golvet och släng det som är
gammalt och inte används. Lämna färgburkar,
kemikalier och annat till återvinning.
Märk upp de saker som ska sparas.
Rensning och slängning kommer att göras med
omärkta saker.

Elproblem.
Ett elföretag har kontrollerat den gemensamma
elen och varför proppar gått så ofta. De
konstaterade ojämn belastning mellan faserna
och det är åtgärdat. De kommer också att titta
på källarbelysningen som inte fungerar.

Återvinning och sopor

Kommande styrelsemöten

Det blir ofta väldigt fullt i sopor och
återvinning. Tänk på att platta till och vika ihop
kartonger och emballage. Även plastkartonger.
Släng inte renoveringsavfall i grovsoporna dessa ansvarar du själv för att ta till en
återvinningsstation. Vi behöver tillsammans se
till att hålla nere sopkostnaderna. Tömningen av
flera kärl har varit dålig. Sopföretagen menar på
att det är trångt och dålig sikt och att de därför
inte kan hämta soporna. Häcken är klippt så nu
är sikten bättre. Häcken behöver underhållas så
om ni ser att den börjar breda ut sig igen så ta
gärna till häcksaxen.

Kommande styrelsemöten för 2019/2020 är:

Mobila miljöstationen kommer till
Tranebergsplan 5 november kl 18.00-18.45.

Glögg fredagen 13 december
Boka redan nu in glögg den 13 december i och
utanför pingisrummet. Vi ordnar glögg och
sedan kör vi knytis.

6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari,
4 mars, 1 april och 6 maj.
Hör av dig om du har frågor eller ärenden som
du vill att vi tar upp. Helst skriftligen så är det
lättare att hantera ärendet.

Glada hösthälsningar från
styrelsen Brf Margretelund
genom Ulrica P

