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BYGGSÄCKAR
Byggsäck, storsäck, sopsäck… oavsett vad de kallas är säckarna är ett väldigt smidigt och bra sätt att samla
upp och forsla bort skräp och byggrester. Men tänk på att du inte får ställa ut säcken på tex gården, lekplats,
gångbanor och trottoarer där de kan utgöra ett hinder och minska tillgängligheten. Fyllda säckar kan även
innebära skaderisker och fylls ofta med olika typer av hushållssopor och matrester vilket drar till sig
skadedjur.
Det krävs tillstånd för att ha byggsäckar, t.ex. Big Bags, på marken. På säckarna ska det tydligt framgå namn
på byggherren/lägenhetsinnehavaren och telefonnummer. Säckarna får inte stå kvar över helgdagar. Den
som olovligen ställer ut byggsäckar kan dömas för brott.
För allas trevnad ber vi att alla som renoverar, bygger om respekterar föreningens ordningsregler.

RENOVERING LEKPLATS BADVIKEN
Arbetet är nu i startgroparna och byggstart planeras till den 30 november. Vi hoppas att det inte skapar för
mycket oreda för grannar och boende.
HÖSTMÖTET
På förekommen anledning har styrelsen beslutat att ställa in höstmötet den 12 november. På grund av
rådande pandemi med smittorisker har styrelsen beslutat att det inte känns rätt att samlas i år. Om du har
frågor eller funderingar så kan du alltid mejla styrelsen eller lämna ett meddelande i vår brevlåda,
Svartviksslingan 49.
BRANDSÄKER ADVENT
Det är lätt att glömma släcka levande ljus eller att stänga av spisen nu när
vi närmar oss jul och vi börjar med allt stök... Ta som vana att titta till din
brandvarnare den 1 advent så att den fungerar och gör som rutin att ta
en extra titt innan du går från rummet att allt är släkt. Tips och råd kan du
få på https://www.brandskyddsforeningen.se/jul/.
HÅLL I, HÅLL UT, HÅLL AVSTÅND, HÅLL KONTAKT
Glöm inte att kika in på vår hemsida med jämna mellanrum. Har du
synpunkter, funderingar, vill komma med beröm så skicka ett mejl eller
lägg en hälsning i vår brevlåda vid port 49.
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