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Höststädningen den 11/11
Styrelsen vill rikta ett stort TACK till de medlemmar som ställde upp på årets Höststädning.
Många löv blev insamlade, och det lokala fikabrödet smakade förträffligt.

Årsavgifter
Styrelsen har tagit beslut om att avgifterna för 2018 blir oförändrade.

Filterbyte
Det åligger varje enskild medlem att byta filtret bakom metallgallret.
Skicka ett mail till info-adressen, eller ta kontakt med någon i styrelsen,
så ser vi till att ni en får en bit filterduk som kan anpassas.

Soprummet
En del medlemmar har dessvärre ännu inte fått kläm på det här med källsortering.
Detta resulterar i merkostnader för sophämtningen.
Styrelsen ber därför om bättre disciplin i soprummet.
Vik ihop och gör så platta paket som möjligt innan kartongerna slängs på avsedd plats.
En julgransfot av metall kan t.ex. inte återvinnas som metallförpackning.
Den ska därför slängas i restavfallscontainern – inte i metallåtervinningsbehållaren.
På vår hemsida, under rubriken Källsortering, finns ett Informationsblad från NSR som hjälp till de
som inte redan vet vad som gäller. Det finns också planscher på soprummets väggar till hjälp.
Som vi skriver här ovan blir årsavgiften oförändrad. Sker dock ingen bättring rörande
källsorteringen, måste vi förmodligen öka avgiften enkom för detta…
Styrelsen diskuterar även möjligheten att kameraövervaka soprummet, vilket sker hos vissa andra
bostadsrättsföreningar i regionen.

Vattenutkastaren
Vi påminner återigen om att ni som har en vattenutkastare i er trädgård, ska stänga av den i
”gropen”. Detta för att undvika frostskador under vintern.
Vid osäkerhet, kontakta styrelsen, eller ta del av beskrivningen på hemsidan.

Julfirande
Beroende på tömningsdagar kommer vårt soprum att vara hårt anträngt under julhelgen.
Vet ni med er att ni kommer att få mycket omslagspapper och kartonger till jul – be då gärna om
en pappersäck att slänga detta i (OBS endast papper, ej snöre, frigolit etc., som ska slängas på annan
anvisad plats.) Detta förenklar för alla.
Skicka ett mail till info-adressen, eller ta kontakt med någon i styrelsen.

Nyårsfirande
Vi vill även passa på att påminna om att det råder förbud mot smällare och raketeter inom vårt
område. Det var nära att en brand utbröt för något år sedan, då en vilsen raket fastnade på ett
av våra tak…

Med dessa ord vill styrelsen för Brf Ingegerd önska er en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!


