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Dags att slänga ut granen
Det går bra att slänga granen på Gård 6 (Boulebanan).
Senast den 29 januari måste den vara på plats.

Mata fåglar
Många vill gärna mata fåglarna när kylan kommer.
Men det måste ske med förstånd så att det inte drar till
sig andra djur, t ex råttor och möss eller stör grannarna.

Felanmälan och service
Vi vill påminna om vårt nya avtal med HSB Fastighets-
service inkl. trygghetsjour.

Felanmälan sker på tel. 010-44 23 000 eller på HSB
Malmös hemsida.
(Trygghetsjour innebär att du kan få hjälp vid störning
under kvällar, nätter och helger).
Du kan läsa mer under avsnittet Fastighets- och
trygghetsjour på HSB:s hemsida.

När det gäller gaspannan är det fortfarande vicevärden
du ringer 0705-51 13 76.

Många kör för fort
Det bor många barnfamiljer i vårt område. Med påföljd
att många barn leker på våra gårdar och rör sig över
gatorna till lekplatsen.
Det borde en del tänka på som kör påfallande fort på
våra gator - inte minst Båtbyggaregatan.
Kanske har du själv barn men ändå ”drar på” - ganska
ologiskt!

Vänd!
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Så kom kyla och halka...
Föreningen har bestämt att vi inte, av miljöskäl, ska
använda salt i halkbekämpningen. Vid vissa tillfällen
måste halkbekämparna dock ta till salt, då sand inte
hjälper.
Tyvärr kan de inte stå stand by precis när nederbörden
upphör eller frosten slår till, utan det kan dröja en tid
innan de kommer. På varje gård finns en låda med sand
som varje boende kan använda på utsatta platser som
man finner extra besvärliga.

Kommunicera digitalt
För att föreningen ska kunna kommunicera på ett
snabbt sätt (e-mail och sms) om det behövs, skulle det
underlätta om vi har din e-mailadress och ditt mobil-
nummer. Du kan lämna talongen i föreningens brevlåda
(Båtbyggaregatan 160, Gård 3) eller maila till
Torben Sten: torbensten@outlook.com

Namn___________________________________________

Adress__________________________________________

E-mail___________________________________________

Mobilnummer____________________________________


