
 

    
 

 
Uddevalla den 19 December 2016 

 
Hej alla medlemmar! 
 

Expeditionstider 2017 
Tider då expeditionen är bemannad för 2017 finns numera på våra informationstavlor i 
trapphusen samt på vår hemsida. 
 
Sopsortering 
Med julen i annalkande vill vi påminna er om att ni sköter sopsorteringen extra noga i dessa 
tider. ENBART förpackningar i återvinningsrummet samt att ni för allas trevnad ser till att 
hjälpa varandra genom att VIKA IHOP kartonger. 
 
Garagen 
Slamsugning är genomförd i samtliga garagebrunnar. Vi vill trycka på att ni hjälper oss i 
fortsättningen med att inte spola ner grus i brunnarna. Sopa istället ut gruset i de stora 
gångarna så tar vi upp det med vår sopmaskin nästa gång vi städar garagen. Vi har som mål 
att sopa de stora gångarna minst 1 gång i månaden. 
 
Entrehissar 
Vi har tyvärr stött på problem med de lösningar som tagits fram för att kunna installera 
plattformshissar i entréerna. Vi jobbar vidare men måste tyvärr meddela att allt förskjuts 
framåt på obestämd tid. För frågor kontakta styrelsen. 
 
Fritidskommittén  
Under några år har fritidskommittén med gediget arbete förgyllt många tillfällen för oss 
boende. Med värme och ett varierat program har de i alla lägen ställt upp för att föra oss 
grannar till gemenskap. Det har varit otroligt uppskattat av de som närvarat och vi i styrelsen 
vill sända ett STORT TACK till er som lagt ner tid och resurser på detta arbete. 
  
Men nu tackar sittande kommitté för sig och vi vill NU att ni hjälper oss att arbeta fram nya 
idéer så vi kan fortsätta att bedriva en verksamhet. 
Så vi påminner Er om att fylla i blanketten om fritidskommittén som ni har fått, så ni kan 
sätta prägel på framtidens gemensamhetsaktiviteter.  
 
Styrelsen vill sända ett stort tack för det gångna året och önska alla en RIKTIGT GOD JUL 
och GOTT NYTT ÅR. 
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