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Idag dansas julen ut, det är ju 20:e dag Knut!    

Det är därför vi tagit ner stjärnorna i portarna och ruskat julgranen i biblioteket. 

 

Cykeletiketter för 2021 

Hur detta går till i år kan Du läsa om på vår hemsida www.siken.nu  

Kan Du inte nå hemsidan ring 070-990 99 81. 

 

P-tillstånd 

Du behöver inte hämta ut nytt p-tillstånd. Det Du har gäller t.v. 

 

Hissar 

Våra hissar är av hög kvalitet men ibland måste de servas.  

Under veckorna 18/1 – 5/2 kommer linorna att bytas i portarna 11, 13 och 23.  

Hissen kommer då att stå 1 till 2 dagar.  

Detaljerad information kommer att anslås i god tid i respektive port. 

 

Korta elavbrott 

Vi kommer att uppgradera vårt system för avläsning av allas vår elförbrukning. 

Det kommer då att uppstå ett kortare elavbrott under en dag. 

Information om avbrotten kommer att meddelas i god tid. 

 

Garagen 

Vi påminner om vad som får och inte får förvaras i garagen och att det inte är tillåtet 

att ansluta motorvärmare eller värmefläktar till vägguttagen, se Ditt hyresavtal.  

Kablar och säkringar är inte anpassade för detta och säkringarna löser ut och mörk-

lägger garage och ytterbelysning. Dessutom stjäl man ju el från övriga medlemmar. 

 

Tråkigt 1 

Miljöhusen, igen 

Snälla, läs på skyltarna och sortera efter vad de säger. Det kostar föreningen mycket 

extra pengar för sortering om vi slänger fel. 

 

Tråkigt 2 

Det är väldigt trevligt att se vuxna och barn leka med sina husdjur i trädgården. 

Men, vänj dom inte vid att utföra sina behov i vårt gemensamma närområde. 

 

Tråkigt 3 

Våra grannar i de andra föreningarna har i ett par fall råkat ut för objudna gäster. 

Var noggrann och släpp inte in någon okänd person i porten, hur seriöst det än verkar. 

Låt dom själva, via porttelefon eller telefon, utifrån ta kontakt med personen de skall 

besöka för att bli insläppt. 
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