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Gruppanslutning Bredband och IP-
telefoni (bredbandstelefoni) 
Som tidigare informerats har extra förenings-
stämma den 16 nov 2011  beslutat om gruppan-
slutning  för bredband och IP-telefoni. Mer  
information och instruktioner lämnas i bifogade 
information. 
 
Mata inte fåglarna från balkongen! 

Tyvärr har det hänt att boende har 
slängt ut mat från sin balkong till 
fåglarna. Detta är absolut förbjudet!  
Detta oskick lockar till sig hemlösa 

katter, som vi inte vill ha problem med igen, 
samt råttor och möss.  
 
Du som vill mata fåglarna måste göra det på  
fågelbord ovan mark eller hänga speciell få-
gelmat i grenar på buskarna.  
 
Kom ihåg inför julen 
Återvinn julen - så sorterar du skräpet i jul 
Under jul- och nyårshelgen slängs det mer än 
vanligt. Att tänka på: 

•  Julklappspapper sorteras som en 
pappersförpackning (tillsammans 
med kartong) och inte som ofta 
sker, i behållarna för tidningar. 
Pappersförpackningar och tidning-

ar återvinns vid skilda pappersbruk som är spe-
cialiserade för olika typer av papperskvalitéer.  
•  Ta bort snören från julklappspapperet och 
släng dem i det vanliga hushållsavfallet.  
•  Plocka bort frigoliten (block och chips) som 
skyddar varan i kartongen, de sorteras som  
plastförpackning. 
• Den begagnade julgranen läggs vid de belys-

ta träden. 
 
Container för grovsopor 
22 dec – 5 jan 
kommer grovcontainern att finnas vid vändplat-
sen Annebergsgatan. I denna container får elek-
tronik absolut inte slängas.                              

 
Föreningen debiteras stora kostnader om elekt-
ronik finns med bland grovsoporna. Det debite-
ras som farligt avfall. 
 
Förbrukad elektronik 
I miljöhusen  finns en speciell behållare där 

små elektroniska apparater, lampor, 
sladdar o dyl kan slängas. TV-
apparater får inte slängas i denna be-
hållare! Behöver du slänga 
din”Tjock-TV-apparat” kontakta 

fastighetskontoret. En sådan apparat fyller 
elektronikbehållaren.  
Du vet väl om att Återvinningscentralen på 
Gottorpsvägen i Bunkeflo tar emot olika sorters 
avfall. 
 
Bostadsrättstillägg 
Du vet väl om att du inte behöver teckna ett 
särskilt bostadsrättstillägg till din hemförsäk-
ring. Ett sådant bostadsrättstillägg har förening-
en tecknat för alla hushåll.  En hemförsäkring 
måste däremot varje lägenhetsinnehavare själv 
teckna.  
 
Valberedningen har ordet 
Inför nästa års föreningsstämma vill vi ha kan-
didater till styrelseposter. Kontakta valbered-
ningen: 
Charlotte Holmén  tel  880 34 
Lennart Eriksson tel 49 38 31 
Marianne Persson (sammankallande) tel 92 42 36 
 
Fritidsverksamhet 
• Datakurs för nybörjare har snabbt blivit full-

tecknad. 
• Håll utkik efter nästa års program, som sätts 

upp på anslagstavlorna.  

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Styrelsen 


