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Miljöhusen! 
Det slarvas fortfarande i våra miljöhus.  
Var så vänliga att speciellt under kommande jul 
och nyårs helger hålla det städat, riv gärna sön-
der papp-kartonger så dina grannar också får 
plats att slänga vad de behöver.  
 
Vid behov finns container till vårt förfogande 
20 dec-6 jan om det blir för mycket i miljöhu-
sen. 
 
Parkering 
Vid felparkeringar på era p-platser måste ni 
ringa Europark så bilen blir bötfälld, förhopp-
ningsvis parkerar de inte fel igen. 
Tele: 040-42 34 31 
 
Utemiljön! 
Alla nya växter är nu planterade på gården 
Lagmansgatan 2-4-6 a-b 
Till våren kommer vi se hur resultatet blev. 
 
Kom ihåg 
 Släck levande ljus när du lämnar rummet! 

Sätt gärna upp en påminnelselapp på ytter-
dörren 

      Har du kollat batteriet i din brandvarnare? 
 
 Efter Jul – släng julgranarna vid de upplysta 

träden (dock ej vid Albinsrogatan 5A) 
 
 Nyårsraketer 

Det är något alldeles speciellt med ny-
årsafton. För att markera detta väljer 
många att skjuta in det nya året. Tyvärr 
innebär detta en säkerhetsrisk. Du som 
tänker smälla nyårsraketer – visa hänsyn 

och gör inte detta i närheten av våra fastigheter! 
Välj en stor öppen plats och iaktta stor försik-
tighet – både för dig själv och din omgivning! 
Städa gärna upp efter er när ni firat in det nya 
året. 
 
 

 
Valberedningen & Styrelsen behöver 
just Dig! 
Är du intresserad av att vara med och påverka 
ditt och allas vårt boende genom att vara med i 
vår styrelse eller valberedning? Eller kanske har 
du en granne som du tycker är lämplig, ring 
eller hör av dig. 
Ring: Marianne tel. 040-92 42 36, Lennart 040-
49 38 31 eller Charlotte 040-880 34 
 
Säkerhet 
Ring 112 endast för livshotande tillfällen. 
Ring 114 14 eller trygghetsjouren om du ser 
eller hör något misstänkt inbrott, försök till in-
brott eller skadegörelse!  
Se till att dina balkongfönster och dörrar är 
låsta och att nyckeln inte är tillgänglig.  
 
Fastighetsjouren byter namn till Trygghetsjou-
ren, G4S som har ryckt ut vid störningar ersätts 
samtidigt av Securitas. Detta sker vid årsskiftet, 
avtalet har samma omfattning som tidigare 
d.v.s. 16.00 – 07.00 vardagar. Dygnet runt på 
lördagar och helgdagar, telefon nummert är 
detsamma, vilket är 040-661 01 65 
Detta nummer gäller även om det t.ex. blir vat-
tenläckage eller om någon spelar för hög musik 
som är störande. 
 
Stamrenoveringen! 
Med anledning av kommande stam- 
renovering/stambyte har en arbetsgrupp bildats 
med Lagmannen, Anneberg och Domaren. 
Tappvattenledningar renoveras ej utan ersätts 
med helt nya. Inspektion och filmning kommer 
att göras för att få en uppfattning om i vilket 
skick avloppen är. 
Detta kommer ligga till grund för vilken metod 
som vi slutligen behöver använda oss av. Stu-
diebesök kommer att göras hos föreningar som 
gjort eller håller på med denna åtgärd, för att ta 
del av deras erfarenheter. 
 
 
 



 
Inför vintern 
Vår beredskap för vinterns snöröjning är god. 
Vi hoppas dock att vintern inte blir lika kaotisk 
som härom året. För den som själv önskar sopa 
framför egen dörr finns snöskyfflar och salt i 
barnvagnsrummet. 
 
 
 
 

                      
 
  

Vi i Styrelsen önskar er alla en  
riktigt underbar  

God Jul och ett Gott Nytt År! 
 

 


