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Byte av belysning samt motorvärmare 
 

Under december kommer el-stolparna på p-plats med el att bytas ut. Det nya uttaget för  
motorvärmaren kommer att kunna styras direkt på stolpen, via telefon, app och hemsida.   
När det är klart kommer styrelsen att demonstrera hur det fungerar och dela ut nya nycklar.  
När bytet av el-stolparna är klara fortsätter bytet av belysningen i alla våra trapphus samt  
källarna. 
 
Tvättmaskinsavlopp 
 

Rör till tvättmaskinsavlopp finns att få om du behöver ett till din tvättmaskin. 
Kontakta Martin eller Pauline om du behöver ett. 
   
E-faktura 
 

Du vet väl om att du kan få din månadsavgift på e-faktura från HSB Östergötland. 
Anmäl dig via din internetbank om du är interesserad.  
 
Snöröjning 
 

Efter ett möte med HSB-Boservice fick vi tillsägelse om att alla bilar som står parkerade  
utanför garagen måste flyttas vid snöfall för att snöröjningen ska fungera. Tänk på att det kan 
börja snöa när kl. är 03.00 och då kan det vara bra om du redan har flyttat bilen för att slippa gå 
upp mitt i natten och göra det då.   
 

Bommar 
 

Om du har problem med att få ut nyckeln ur låset i bommen kommer här ett tips. Sätt bommen i 
slutläge och för den sen tillbaka någon centimeter (lirka). 
 
Ej reklam och gratistidningar 
 

För dig som inte vill ha reklam och gratistidningar kommer styrelsen att lägga ut förtryckta  
lappar som du får använda på ditt postfack och din tidningshållare (utanför din dörr). Du  
kommer fortfarande att få det som räknas som samhällsinformation. 
 
Vicevärd 
 

Lars Fornlund är julledig fr.o.m. 23/12 – 6/1. 
 
Adventstider 
 

Under adventstider ska vi ge brandkåren ledigt. Kontrollera brandvarnaren och glöm inte att 
släcka ljusen. Behöver du ett nytt batteri till din brandvarnare finns det att få gratis, kontakta 
Lars Fornlund eller någon i styrelsen.  

 
 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

styrelsen 
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