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Papperssäckar för omslagspapper  
Inför julklappsutdelningen kommer papperssäckar att läggas ut i trapphusen. Lägg julklappspapper 

(inga snören) i säcken och placera den i kärlet för pappersförpackningar och kartonger i 

kretsloppsrummet för papper. Kartonger skärs sönder och kastas i samma kärl som papperssäcken.  

Laddplatser i garagen 
Vid den pågående garagerenoveringen har nu 20 laddplatser färdigställts i garage C. 13 platser är för 

närvarande lediga att hyra för omgående tillträde. Hyran är fr.o.m. 2017-01-01 1802 kr per månad 

inklusive el. Vid renoveringen av H1/H2 kommer ytterligare sex platser att färdigställas.  

Uthyrningen sköts av HSB vars kundtjänst kontaktas på telefon 010-442 11 00 eller via e-post till 

servicecenter.stockholm@hsb.se vid intresse. 

Avgifter 2017 
Styrelsen beslutade på budgetmötet i december om oförändrad avgift för 2017. 

Efterlysning  
Inventering av glas, porslin, mm har genomförts i fritids/föreningslokalen. Vi saknar en mellanstor 

kastrull och en stor salladsskål. Är det någon/några som har lånat dessa? I så fall, var vänlig och 

lämna tillbaka dem. Då och då går glas/porslin i kras, inget konstigt det gör det hemma också och det 

underlättar om du meddelar när något sådant sker. 
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Brandfarliga ämnen 

Brandfarliga varor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, lösningsmedel 

eller rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. Om 

olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga.  

Det är inte tillåtet att f§örvara brandfarliga ämnen som exempelvis bensin, tändvätska eller gasol i 

förråd eller allmänna utrymmen. Mer information om brandfarliga ämnen i hemmet finns att läsa 

hos MSB i publikationen Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö. Foldern går att beställa hem i 

pappersform direkt från MSB:s publikationsservice på telefonnummer 010 - 240 57 10. 

 

 

Med vänliga hälsningar, god jul och gott nytt år hälsar styrelsen! 


