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Medlemsträff och container – nu till helgen 

Nu till helgen (29-30 oktober) har vi en container på plats för medlemmar för att kunna kasta saker 

som inte lämpar sig för miljörummet. Containern är öppen 10-12 på lördagen och 12-14 på 

söndagen. I samband med detta planerar vi också att bjuda på en enklare förtäring på 7:ans gård på 

söndagen den 30 oktober kl. 14.00. Vi hoppas du har möjlighet att titta förbi! 

 

Rensning på vinden – saker som inte ligger i låst vindsförråd kommer att slängas 

*** I samband med att containern finns här till helgen kommer vi att slänga saker som förvaras på 

vinden utanför låsta vindsförråd. *** 

 

Förvaring på gården – vänligen ta in dina saker 

Det förekommer att leksaker glöms kvar på gården. Att det sker någon enstaka gång är inget 

konstigt. Gården ska dock inte bli en förvaringsplats för leksaker, bollar, klubbor osv. Vänligen förvara 

detta i lägenheten eller annat förvaringsutrymme (vinds- eller källarförråd). 

 

Skötsel av dina fönster – de behöver smörjas för att inte gå sönder 

Flera lägenheter har haft problem med att gångjärnen till fönstren går i sönder. För att gångjärnen 

ska fungera bra och inte gå sönder behöver gångjärnen smörjas med jämna mellanrum. Det kommer 

ut en separat instruktion i brevlådan för hur ni ska göra detta. Om du behöver hjälp, vänligen tag 

kontakt med Christian på Sydsverige (christian.grantz@sydsverigeab.se). Kostnaden för detta är 250 

kr och det debiteras på månadsavgiften. 

 

Städning av garagen 15 november – viktigt att garaget är tomt 

Garagen för både 7:an och 9:an kommer att städas den 15 november. *** Då måste garaget vara 

tömt på fordon och annat som förvaras i garaget. *** 

 

Nästa styrelsemöte – 21 november 

Den 21 november har vi nästa styrelsemöte. Styrelsen är tillgänglig för frågor etc. på mejl eller i 

styrelserummet innan styrelsemötet, klockan 17.45 – 18.00.  
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