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Höststädning
Hemsidan
Stort tack till alla som deltog i årets
Vi har nyligen genomfört en uppdatering av
höststädning. Det blev en fin dag med
föreningens hemsida. Informationen är
gemenskap, bra väder och en hel del fixande på genomgången och en hel del har lagts till. Kika
gården.
gärna in på sidan och läs under de olika flikarna.
Fantastiskt med alla glada barn som deltog i
Domarvägsloppet. Totalt 18 st. En lyckad
premiär!
Trädgårdsgrupp
En uppstartssamling med några intresserade
genomfördes nyligen. Inledande tankar kring
utformningen av gruppens arbete delades.
Planen är att mötas igen och fundera vidare den
24:e januari. Välkommen med då!

Under ”senaste nytt” så publicerar vi löpande
information om olika saker. Ofta kommer
information komma ut snabbare på hemsidan än
i informationsbladen.
www.brfgraddhyllan.se
Sopsortering
Tyvärr är det alltför vanligt med felaktig sortering
av sopor i soprummen. Det innebär tråkiga
kostnader för föreningen. Instruktioner finns på
hemsidan, men några saker att tänka på:

OVK
Snart kommer arbete med OVK (Obligatorisk
ventilationskontroll) inledas. Första steget är att Målarfärg, lösningsmedel etc. får inte slängas i
en entreprenör kommer rengöra alla
soprummen. Inte ens i grovsoporna.
frånluftskanaler. De behöver tillträde till samtliga
lägenheter för att utföra rengörningen.
Grovsopor ska slängas i behållarna, endast större
saker får ställas på golvet i grovsoprummet.
Arbetet med rengörningen inleds vecka 46.
Entreprenören kommer delge mer information
Vid renovering ansvarar var och en för
med dag för utförandet. Det är viktigt att
bortforsling av avfall/sopor från renoveringen.
samtliga boende följer uppmaningen från
entreprenören och lämnar nyckel i tubsystemet i Vad gäller metall- och plastinsamlingen så avser
ytterdörren eller ser till att vara hemma för att
det förpackningar. Inte andra metall- och
kunna öppna vid det aktuella tillfället.
plastföremål.
Bord och stolar för utlåning
Föreningen har 5st bord med plats för 4-6
pers/bord samt 20st stapelbara stolar. Dessa
lånas ut mot en deposition (som återfås vid
tillbakalämnandet.) Kontakta styrelsen.

Hyresgäst lokal
Som redan informerats via hemsidan, så har vi
fått lokalen på baksidan av port 6 uthyrd pånytt.
Det är kommunen som är ny hyresgäst och
lokalen används som kontor för sjuksköterskor.
Med vänlig hälsning
Styrelsen
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