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Ta bort blå bandet på din cykel 
Alla cyklar förses med blå band under städdagen. Den som har en cykel 
stående tar sedan bort det bandet senast 1 november. Därefter kommer de, 
som har det blå bandet kvar, att plockas bort.  
 

Bänkarna vid portarna snart på plats igen 
Bänkarna renoveras och omlackeras och beräknas vara tillbaka inom några veckor. 
 

Markera ditt källarförråd 
Styrelsen ber alla att sätta upp en lapp på dörren till sitt källarförråd med 
lägenhetsnummer och namn. Lägenhetsnumret ska vara HSB:s två- eller tresiffriga 
nummer.  
 

Det har kommit klagomål på städningen i tvättstugorna 
Våra städare gör rent med jämna mellanrum, men det är du som använder tvättstugan 
som ser till att lämna den i rätt skick: luckorna ska vara helt öppna, fönster som öppnats 
ska stängas, om du använt torktumlaren så ska dammet i filtret vara borttaget och om 
du gått in med leriga skor ska golvet göras rent. Och ta ett tag med sopborsten om du 
ser att det behövs. 
 

Insamling av matavfall är på gång 
Sophus med insamlingskärl för matavfall kommer snart att sättas upp invid befintliga 
sophus för hushållsavfall. Mer info kommer när de är på plats. 
 

Julgransresning och adventsfika lördag 30 november 
Vi ses vid 79:ans gavel kl 10.00 för att resa granarna. Sedan är alla medlemmar 
välkomna på adventsfika i styrelselokalen från ca 11.30. 
 

Skotta på balkongen  
Snart är det snötider. Ta gärna ett tag med skyffeln eller kvasten utanför porten vid 
behov, om du kan och orkar. Vår snöröjare Emil hinner inte alltid med att göra det 
direkt.  
Balkongerna är medlemmarnas ansvar. De behöver skottas för att det inte ska bildas 
istappar som kan falla ner och skada förbipasserande. 
 

Container på plats vid höststädningen 12/10 
Det kommer att finnas en container för grovsopor och elskrot under helgen.  
 

OBS! att vi ändrat mailadress till: flottiljen@gmail.com 
 


