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Ny flagga och vimpel

En ny svensk flagga och vimpel har köpts in till
flaggstången på gården.
Om du vill fira något genom att hissa flaggan, så
kontakta Kristina Kroon, ordförande i
föreningen.

Föreningens lån

Nu när räntorna är på väg upp kan det kännas
skönt att veta att huvuddelen av föreningens lån
hos SBAB är bundna. Det största lånet på ca 30
milj är bundet fram till september 2009 och det
näst största på ca 15 milj fram till juni 2012.
Endast ca 20 % av de totala lånen är rörliga.
Styrelsen strävar efter att höja amorteringarna som
är för låga i dag.

Häll inte ut olja i vasken

Fimpar och skräp

För allas trivsel vill vi återigen poängtera att det
är förbjudet att kasta ut fimpar och skräp från
balkongen. Till och från får styrelsen klagomål
om detta. Senast från boende i ingång 40:
Vinterns drömmar om sköna dagar
och kvällar på vår oas och
andningshål i sommarvärmen
förvandlas alltför ofta till ilska och
irritation.
Blomblad, löv, jord, vatten och en
och annan fimp singlar ner i mat
och dryck ovanifrån. Blodtrycket
åker i höjden och så är den kvällen
förstörd.
En gång må så vara, två gånger
tveksamt. Men sommar efter sommar
upprepas samma provokativa
beteende. Oförklarligt!

Häll gammal matolja i en plastflaska eller
mjölkkartong, så att den inte kan rinna ut, och
kasta den sedan med dina hushållssopor. Häll den
inte i vasken! Senast ledde det till stopp i avloppet
med följd att avloppsvatten läckte in genom taket
till Riksbyggens lokaler.

Fastighetsjourens telefonnummer

Vid akuta fel och störningar utanför kontorstid,
vardagar kl 8-16, så ska du ringa Riksbyggens
fastighetsjour på telefonnummer 689 24 60.

Under kontorstid ringer du som vanligt
32 30 10. Anmälan ska inte göras genom
styrelsen. Behöver du låna fritidslokalen så bokar
du den på telefon 32 30 48
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