
Nyhetsbrev december 2022-januari  2023

Glöggparty-öppet hus Annandag jul 26 dec kl. 15.00-17.00 i Holken
De senaste åren har vi haft mycket trevliga och uppskattade glöggpartyn några
veckor före jul. Detta år tänkte vi prova att ha det i mellandagarna istället. När
julstöket är avklarat kanske det kan vara trevligt att sitta ner och prata lite med
någon granne och dricka lite glögg. Kom gärna förbi Holken på annandagen. Alla
är välkomna : )

Nedfallna grenar
Efter det senaste snöfallet har många grenar knäckts och fallit ned. Elfströms
kommer att ta bort dem så snart de hinner. De har haft bråda dagar den senaste
tiden då fler föreningar har haft liknande problem.

Grannsamverkan
● Meddela dina grannar om du reser bort under jul/nyår så att de kan hålla

lite koll.
● Toppen om vi alla kan hjälpas åt att inte släppa in obehöriga i trapphus och

returhus och se till att gårdens källardörrar stänger ordentligt.
● Kan inte nog upprepas - Var noga med att släcka ljusen då ni lämnar

rummet eller hemmet. Risk för brand ökar under ledigheterna.

Portkontaktsträff
Torsdagen den 12 januari 2023 kl 19.00 ses portkontakterna igen i Holken
Efter höstens träff, då vi pratade lite allmänt om olika saker, kan vi nu komma
vidare om hur vi vill ha det framöver.

Matavfall
Det blir obligatoriskt att sortera ut matavfall den 1 jan 2023. Det innebär i korthet
att varje hushåll måste sortera ut detta hemma och lägga i anvisad behållare i
returhuset. Föreningen får kostnadsfri tömning av matavfall en gång per vecka.
Förhoppningsvis innebär detta att vi kommer att få minskade kostnader för
avfallshantering, eftersom 40 procent av vanliga sopor är just matavfall. Blir vi
riktigt duktiga på att skilja ut matavfall kan vi alltså minska kostnaderna för avfall.

Till sist vill vi önska en God jul och ett Gott nytt år!


