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Klotter  
I loftgången mellan 10:an och 12:an har det klottrats både på entréplan och på 
minus ett. Förutom att det är ett oacceptabelt beteende vare sig det gäller 
boende eller gäster så ser resultatet minst sagt tråkigt ut. Dessutom är det en helt 
onödig kostnad för föreningen och oss alla att klottersanera. 

    

Föreningslokalen 
Föreningslokalen kommer att vara stängd för renovering 9/11 till 15/11. 

Luckorna till sopnedkasten 
Om inte luckorna stängs ordentligt så kommer sopsugen att höras mycket. 
Dessutom är det risk för lukt. Så var vänlig se till att luckorna stängs ordentligt och 
att handtaget låser. 

Trasig fönsterruta 
Fönster vid entrén på 10:an har gjorts sönder. 
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Höstens trivseldag 29/10 
En traditionsenlig trivseldag med tillhörande städning av gårdar, lövräfsning, 
lökplantering och annat höstarbete genomfördes den 29/10, Som vanligt 
avslutades det hela med varm korv och bröd samt dryck. Styrelsen vill rikta ett 
stort tack till alla som var med och gjorde fint. För den som har tid och lust finns 
möjligheten att åta sig någon uppgift. I så fall är det bara att skicka ett mail till 
infoboxen. 

Riktlinjer för renovering och ombyggnad 
Uppdaterade riktlinjer kommer inom kort att läggas ut på föreningens hemsida. 

Ytterdörrar och grindar 
När hösten kommer så finns risken att ytterdörrar och grindar fungerar lite sämre. 
Ta några extra sekunder och förvissa dig om att dörren eller grinden verkligen har 
låsts. 

Styrelsen hälsar välkommen till 
Malin Ingelman och Kristofer Palm som flyttat in i lägenhet 108 på Fatburs 
Kvarngata 14. 

Får du nyhetsbrevet i brevlådan? Anmäl epost om du har! 
Om du har en epost-adress är det bra om du anmäler den till styrelsen så vi kan 
skicka ut nyhetsbrevet elektroniskt till dig. Det spar både administration och miljö! 
Maila till magnus_p@outlook.com så läggs adressen in i systemet. 

  

Med vänliga hälsningar från styrelsen 
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