
 

INFOBLADET 
 

100-ÅRINGEN 

klev inte ut genom fönstret och försvann. I stället blev Verna firad både den 17:e 

maj (släkt och vänner) och dagen därpå (Bladets medlemmar). Under den senare 

dagen deltog ett 60-tal personer under ledning av ”huvudarrangören” Kerstin 

Johansson. Monika Björklund hade bidragit med särskilt skrivna vistexter som 

framfördes av den nedan avbildade kören. Föreningsstyrelsen och Höstlöven 

uppvaktade med blommor – och många andra också. Verna själv bidrog med ett 

inledande glas sekt och sedan blev det många tal, kaffe, tårta mm. Ett vällyckat 

arrangemang och hundraåringen verkade trivas. 

 
 

ANVÄND VÅRA LÄGENHETSNUMMER! 

Vid korrespondens med föreningsstyrelsen och HSB: Använd våra egna 3-siffriga 

lägenhetsnummer. De statliga fyrsiffriga numren är bara unika för ett hus och 

egentligen av föga värde för oss. 

 

SAMLINGSSALEN 

I samlingssalen har åtskilliga investeringar gjorts under de senaste åren, senast 

en modern och förbättrad ljudanläggning. Med hänsyn till detta har styrelsen 

beslutat höja dagspriset för hyran av samlingssalen till 800 kr fr.o.m. 1 juli. 

 

MATAVFALL 

Mer än hälften av medlemmarna i Bladet lämnar sitt matavfall i de bruna tunnorna 

i soprummen. Bra för miljön och ekonomin! Med undantag för någon enda vecka 

har tömningarna fungerat i tid och överhuvudtaget verkar verksamheten klaffa. 

Att det finns påsar i soprummen bör husvärdarna se till. Om det uppstår påsbrist: 

kontakta någon i styrelsen så beställer vi mer från staden. Det är ingen uppgift för 

de boende eller för dem som tömmer tunnorna. 
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CYKELTJUVAR 

Inte nog med att att Anders Carling blev av med värdefulla saker (se föregående 

utgåva) och att skadegörelse sker på bilar parkerade på Axet: Det finns 

cykeltjuvar i trakten också. Så lås de cyklar som står ute omsorgsfullt! 

 

TVÄTTSTUGORNA 

Vid felanmälan är det viktigt att Electrolux får så mycket information som möjligt 

så att reparatörerna kan ana vad det är för fel. Det är naturligtvis kostsamt om en 

reparatör tvingas åka ut två gånger p g a att han eller hon inte har den 

information som krävs för att  åtgärda felet med en gång. Reparationskostna-

derna för tvättstugorna är höga. Det är därför mycket angeläget att vi inte drar på 

oss kostnader p g a handhavandefel. Tänk på att ingenting får ligga kvar i tvätten 

som kan orsaka skada. Alldeles nyligen skadades en torktumlare p g a ett 

metallföremål. Det känns som en helt onödig utgift för föreningen. 

 

EGNA TVÄTTMASKINER OCH TORKTUMLARE 

Det har kommit in ett klagomål ifrån en boende att en grannes tvättmaskin är 

mycket störande. Den klagande vill att styrelsen ska rekommendera dem som har 

tvättmaskin i sina lägenheter att förse dem med bullerdämpande kuddar (som 

finns att köpa i butik). Det är ett bra förslag men det är också viktigt att prata 

direkt med den granne som har en störande tvättmaskin eller torktumlare.  Det är 

ju inte alldeles säkert att personen ifråga är medveten om problemet. 

LISTER 

Lister för upphängning av tavlor kommer att inköpas och monteras på väggen mitt 

emot hissarna. Så häng inte nu upp tavlor i de färdigmålade planen inom Bv 6 och 

8. Vänta lite med det. 

GRILLSÄSONGEN 

Har börjat, vilket framgår av bifogade bilder. Närmare anvisningar och råd lämnas 

nedan av ”grillansvariga” Ina Churchill (inachu@bredband.net tel.070-511 49 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 När du använder föreningens grillar 

 
Föreningen har 2 st grillar som står till de boendes förfogande. De finns i ”snickarboa” 
vid odlingslotterna. Du använder din S-nyckel (den till grovsoprummet) för att komma in. 
 
Använder du tändvätska måste askan samlas ihop i t ex plastpåse när den kallnat och läggas i 
grovsoporna. Använder du elektrisk tändare kan du tömma den kalla askan runt bärbuskarna 
strax utanför odlingslotterna. 
 
Efter avslutad grillning måste du se till att askan kallnat ordentligt och att ingen glöd finns kvar 
innan du tömmer grillen och rengör den. Låt den gärna stå över natten inne på området så du 
är säker på att askan kallnat och rengör den dagen därpå. Du ansvarar för att grillgallren plus 
insidan av grillen rengörs. 
 
Tänk på att nästa person som använder grillen också önskar den i samma skick som du 
förväntade dig. 
 

mailto:inachu@bredband.net


 
 
 

BRUKSANVISNING FÖR ELEKTRISK GRILLKOLSTÄNDARE 
(två elektriska tändare finns i samma rum som grillarna) 

 
1. Fyll botten på grillen med ungefär hälften av den mängd kol som du tänker använda. 

2. Lägg tändaren på kolen. Fyll på med resten av kolen. 
OBS!! Tändvätska får ej användas tillsammans med tändaren. 

3. För att undvika överhettning av handtaget får kol ej placeras bakom max.markeringen (det röda 
strecket på handtaget) OBS!! Sladden får absolut inte komma i kontakt med den upphettade 
tändaren eller med kolen. 

4. När tändaren är placerad på ett säkert sätt, sätt i stickproppen i ett jordat uttag. Uttag finns i 
växthuset längst in på höger sida. Skarvsladd hänger till vänster innanför dörren till grillrummet, 
”snickarboa”. 

5. Efter ca 10-15 min. är grillbädden glödande. Ta ur kontakten ur vägguttaget, lyft försiktigt bort 
tändaren och placera den liggande i plåtstället.  
Plåtstället är placerat ovanpå staketet mot växthuset. 

OBS!! Var försiktig med den heta tändaren, den blir mycket het. Var extra försiktig när barn och 
djur vistas i närheten. Ha tändaren under uppsikt under tiden den kallnar. 

Efter avslutad grillning och när tändaren svalnat, ta bort den från plåtstället och lägg den i 
”snickarboa”. 

Lycka till med grillningen! 

 

En fin och behaglig sommar tillönskas alla boende i Bladet! 
 

För föreningsstyrelsen /  

Göran Lif 

 


