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Kalender

Blandat

15/10 Nytt bredband installeras

Vi söker en trädgårdsansvarig.

Installationen kommer ta hela dagen. Mer information på separat papper
Sopskåpen på Hällbygatan

24/10 Slamsugning, kör ut bilen ur garaget

36b bortskänkes.

Slamsugning av köksstammarna via garagen torsdag 24/10 07:00-12:00.
Det gäller 10 garage, de direkt till vänster och höger om porten. Var snäll
kör ut bilen. Om du inte kör ut bilen kommer vi ändå suga. Föreningen tar
inget ansvar för ev skador på bilen.

Gamla föreningslokalen
uthyres. Lämplig som kontor
eller liknande, 52 kvm.
Årshyra 52000:-

Viktigt

Plastkaos på Hällbygatan. Aldrig ok att överfylla sopkärl!

Rökare, var snäll visa hänsyn,
och glöm inte fimparna.

Någon fyllde upp halva kärlet med frigolit, och sedan fyllde andra på och
byggde berg framför kärlet. Ragnsells hämtar inte överfyllda kärl eller
saker på marken. Om man har så mycket plast eller kartong, får man ta

Nya lås till postboxar: 200:-

sig till Librobäck, eller lämna kvar i affären. N
 är kärl är fulla, är det bara att
ta med sig plasten med sig hem igen. Vi tömmer varannan vecka.
Tänk även på att platta till förpackningar och plast, så att de tar så lite
plats som möjligt.

Var snäll förstör inte sopsorteringen genom att kasta
blandat skräp i matavfall på
34C. Bor du i 34C, kastar du

Använd e-faktura eller autogiro

brännbart i 34B eller 36A.

Vi vill bli av med hyrespappersavierna. Använd autogiro, blankett på
mediators site, eller e-faktura. Ange företag MEDIATOR1 (1 = ett) när du
är inloggad på din internetbank. Busenkelt!

På gång: Garagedörrarna
kommer målas under hösten.

Brandrisk: Ladda elbilar och plug-in hybrider
Du får inte ladda bilen i garaget. Elen är inte anpassad för det. Kontakta

Vår egen Facebook är det enk-

styrelsen om du vill ladda bilen.

laste sättet att få hjälp, för då

Julgranar tas inte hand om av föreningen!
Förra året kostade 3 julgranar föreningen 1500:- Om du ska ha en levande
gran, införskaffa även en såg och sekatör, klipp av grenarna, dela
stammen i mindre delar, och lägg i brännbart.

kan även andra medlemmar
hjälpa till. Annars, skicka mail
styrelsen@stabbygardarna.se

