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Höststädningen är avklarad och nu väntar jul-
pyssel, pepparkakor, glögg och fina julklappar.             

Höststädningen 
I mitten av oktober hade vi årets höststädning där vi hann med otroligt många saker. Upp-
slutningen var fantastiskt bra! Tusen tack till alla grannar som hjälper till att göra fint och hålla 
nere avgiften. Också stort tack till Elise som kokade en väldigt god köttgryta. 
 
Fönsterrenovering 
Nu har arbetet kommit igång och vi har fått bra feedback från medlemmarna i hus 1 som vi 
delgett Cityglas så att de kan åtgärda. Varje länga kommer även att besiktas vartefter som 
arbetet blir klart. 
Eftersom skicket på spanjoletterna som sitter i dörrarna mot trädgården är av mycket varie-
rande skick, samt med tanke på inbrottsrisk, så har vi beslutat att byta ut samtliga gamla 
spanjoletter till en ny och säkrare modell, detta bekostas av föreningen. All information om 
fönsterrenoveringen ligger på föreningens hemsida, med direktlänk från startsidan, där lägger 
vi även upp aktuell information löpande. 
Fakturan från Cityglas lägger du i Elises brevlåda (nr 48), tillsammans med en ifylld blankett 
om "Uttag från inre reparationsfonden", så ombesörjer hon att ingen behöver ligga ute med 
pengar. 
 
Snöröjning och gräsklippning 
Vi ber alla medlemmar att anmäla synpunkter till styrelsen så att vi kan kontakta de som är 
ansvariga. Man får absolut inte framföra synpunkter direkt till de som utför arbetet. 
 
Övrigt 

- En maskin i tvättstugan har gått sönder och styrelsen håller på att ta in offerter på pro-
fessionella maskiner. 

- Alla föreningens medlemmar har nu 15% rabatt på färg och tapeter hos Happy Ho-
mes som ligger i Åkermyntan. 

- 1:a advent närmar sig och vi vill påminna alla om att inte lämna tända ljus utan upp-
syn. Byt även gärna batterier i brandvarnare. 

- Avgiften för 2016 ligger oförändrad – tänk på att avgiften ska betalas i god tid 
innan månaden påbörjas. 

- Se även den uppdaterade kontaktlistan. 
 
 
 

Trevlig advent! 
Styrelsen 


