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Takarbeten
Det pågår arbeten på taken. Var uppmärksamma
på när det ställs ut skyltar om att det är risk för
nedfallande föremål. Arbetet är beställt genom
Driftia och det är åtgärder som utförs efter nedslag
vid besiktning. Plåtarbeten och taksäkerhet m.m.

Sopsortering
Många gör en god insats med sopsorteringen. Men
det är ändå alldeles för mycket som sorteras fel.
Felsortering innebär kostnader för föreningen.

Tack till trädgårdsgruppen
Den nya grillplatsen är nu iordningställd med två
nya grillar, nya bord samt nya buskar planterade.

Det är förpackningsinsamling vi har i
sorteringsrummet. Exempelvis:
På vänstra bilden är alla föremål av plast, på högra
bilden är alla föremål av metall. Det är endast en
sak på varje bild som får slängas i behållarna för
plast- respektive metallförpackningar. Vet du vilken?

Styrelsen vill, på föreningens vägnar, tacka den
grupp som bildades för att ta fram förslag och
fundera kring idéer angående detta. Gruppens
arbete är därmed avklarat och förslag och tankar
kring utemiljön lämnas till styrelsen som vanligt.
Skötseln av rabatter m.m.
Vi är många som är mycket nöjda med det arbete
som femtiofemplus, genom Inga-Lill, utför.
Ett uppmaning är dock att inte ge förslag och
uppmaningar direkt till Inga-Lill angående vad som
ska/bör utföras. Det blir ohållbart med så många
enskilda medlemmar som ”arbetsgivare”. Alla
förslag och idéer är välkomna, men lämna dem till
styrelsen så vi kan leda arbetet.
Planen är att Inga-Lill kommer finnas med på
föreningens städdag 15/10. Det är vi glada för.
Brandvarnare
De el-anslutna brandvarnarna har även ett batteri
(för att fungera vid strömavbrott). Batterierna har
börjat nå sin livslängd och varnaren börjar då pipa.
Instruktion för batteribyte finns på hemsidan.
Batteriet måste vara laddningsbart och varnaren
ger ifrån sig pip under laddningen (1-2dagar).
Alla bör ha brandvarnare, men det är tillåtet att
byta ut den till en vanlig batteridriven. Behöver
man hjälp med det går det att kontakta Driftia,
men man får då stå för kostnaden själv eftersom
brandvarnaren räknas som BR-innehavarens ansvar.
Höststädning
Söndag 15/10. Kl 10-13. Separat anslag sätts upp.
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Osäker? läs nedan. Inte osäker? Läs ändå nedan.

(durkslag, leksaksbil, pumptvål och visp.)

(lock , konservburk, skruvar, massagegrej.)

I behållaren för glas får inte speglar, hyllplan i glas
eller dricksglas slängas. Enbart förpackningar som
tex. glasflaskor och barnmatsburkar får slängas där.
Som elavfall räknas prylar med sladd, saker som
drivs av batteri eller har elektronik i sig. Däremot
inte dammsugarslang med munstycke, tillbehör till
en matberedare eller kaffekannan till en bryggare.
De sakerna hör inte ens hemma i plast- eller
glasbehållarna utan de ska slängas i grovsoporna.
Info finns i soprummen och på hemsidan. På
hemsidan finns även instruktioner för matsortering.
Vi tror att det är många fler som skulle kunna
sortera matavfallet. Behöver man en sådan grön
hållare som minskar lukt så kontakta styrelsen.
Vad var rätt på bilderna ovan då?
På vänstra bilden är det endast pumpbehållaren
för tvål som är en plastförpackning.
På högra bilden är det endast majs-konservburken
som är en metallförpackning.
Avgifter
Slutligen. Förfallodatum för avgifter måste hållas
bättre. Alldeles för många betalar in för sent. Visst
kan vi bättra oss där? /Styrelsen
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