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Så fortsätter Ingegerdsbladet på försök! Tanken är att efter varje styrelsemöte skall detta 
blad komma ut. Men även DU har möjlighet att göra din röst hörd här, med en liten 
annons eller typ ”Fri Talan”. Har Du något på hjärtat så kontakta ordföranden.. 

Tack för att Du kastade 
julklappspapperna i rätt 
container. Troligtvis kommer 
detta arrangemang tillbaka.
   

Kattägare: 
Södra lekplatsen har nu fått ny 
sand. Vi ber därför alla katt-
ägare att hålla uppsikt över dem 
så vi slipper katter i sand-
lådorna. 
 

Värmeproblem? Hjälp till att spara! 
Vi ber ALLA, att fylla i bifogat formulär och lämna det snarast i 
brevlådan hos ordf. (57A). Ju snabbare vi får in dem, ju fortare 
kommer rörläggaren igång med justeringarna, som eventuellt 
behöver göras. Det är lättare att upptäcka ev. fel nu när det är kallt 
ute. Och som vanligt går det lika bra att sända ett mail till  

brf.ingegerd@telia.com 
 genom att fylla i blanketten så noga som möjligt sparar Du  

ytterligare, för då går det fortare för rörläggaren. 
 

Det är snart dags för föreningens årsmöte. Har Du åsikter eller 
förslag, som vi skall ta upp på årsmötet – sänd in dem snarast. 
 
Vi behöver också fler till styrelsen – eller om Du bara vill hjälpa till 
utan att vara med i styrelsen – hör av DIG till ordf. 

En nyckelknippa är upphittad norr om förening, den tycks innehålla 
åtminstone en nyckel, som liknar de som vi har. Har Du tappat den  -
hör av Dig till ordf. (57A) 
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Namn 
 
Läg nr                          Husensjövägen  
 
V.v. svara på följande: (markera ett av alt. med X) 
 
       Vi har för varmt i vår lägenhet 
 
       Vi har för kallt i vår lägenhet 
 
       Vi har lagom varmt i vår lägenhet 
 
Vi har testat alla element i vår lägenhet och har funnit att följande 
element inte fungerar: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
PS. 
När Du startar kontrollera vilka element som är kalla resp. varma och notera ned detta. Stäng sedan 
alla elementen. Vädra ut ordentligt! Börja sedan med att sätta på de element som var kalla från start. 
Blir det varmt, stäng det igen och gå vidare till nästa. Notera ev. fel ovan. 

V.v. lämna in denna blankett (eller e-post) snarast i brevlådan hos 
57 A. 


