PEDALENS NYHETSBLAD
(Här kommer Pedalens nyhetsblad nr 14. Målet är att nyhetsbladet skall utkomma 3-4 gånger per år.)

Innergården
Innergården är nu färdigställd. Gräsmattan är ny och förhoppningsvis klarar den vintern
bra. Den blöta hösten och att snön föll innan det frusit ordentligt är ett problem. En
varm och fin vår löser förhoppningsvis problemet (för blöt gräsmatta).
En enkel skiss med vilka växter som är planterade kommer att skickas ut till våren. Det
är tåliga växter som skall ge färg och variation åt gården från våren till hösten.
Invid lekplatsen finns vinbär, krusbär och smultron planterade.
Förhoppningsvis är vi alla är rädda och varsamma om de nya växterna så att de snabbt
etablerar sig och ger oss den färg och blomning de kan.
Budget och avgifter under 2013
Styrelsen har utarbetat en budget för kommande år. Styrelsen har beslutat om att inte
höja avgifterna för lägenheterna och bil-, MC-parkeringsplatserna under 2013. Det
gynnsamma ränteläget har medfört att vi inte anser att avgifterna behöver höjas för
2013.
Motioner till kommande föreningsstämma
Det är nu dags att föreslå/skriva motioner till kommande föreningsstämma.
Enligt § 11 i föreningens stadgar, ska medlem som önskar behandla ett ärende på
ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta till styrelsen före januari månads
utgång. En separat kallelse till föreningsstämman kommer att skickas ut till samtliga
boende på Pedalen. Målsättningen är att stämman skall genomföras i mitten på april.

Fungerar din brandvarnare?

Skötsel och kontroll av brandvarnare (information från
Brandskyddsföreningen)

Inför advent, jul och den stundande

•

julledigheten vill styrelsen påminna

•

om faran med levande ljus. Vi ber
alla lägenhetsinnehavare att
kontrollera sina brandvarnare så att

•

de är i fungerande skick.

•

Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare
en gång om året.
Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till
fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier – då
slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier
ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a
advent).
Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i
kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
Byt ut brandvarnarna efter 8–10 år. De har begränsad
livslängd.
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Vart slänger jag min julgran efter julfirandet?

Sopsorteringscheck för jul och nyår

Trots att det kan finnas en märkning på

GLITTER, SNÖREN: Brännbart hushållsavfall

soptunnorna med kompost, är det bara matavfall

JULGRAN, ENRIS, TALLRIS: Trädgårdsavfall,
lämna till återvinningscentral

som ska läggas där. Julgranar och julgrupper ska
slängas i egen trädgårdskompost eller lämnas som

JULGRANSBELYSNING, JULKORT MED
BATTERI: Elavfall, lämna till återvinningscentral

trädgårdsavfall på kommunens

JULGRANSFOT: Grovavfall, lämna till
återvinningscentral

återvinningscentraler. Återvinningscentralerna i

JULGRANSKULOR: Brännbart hushållsavfall

Librobäck eller Boländerna ligger närmst vår

JULKLAPPSPAPPER: Pappersförpackning

förening.

JULKORT: Brännbart hushållsavfall
MARSCHALLER: Metallförpackning

Träffa styrelsen

MOSSA: Brännbart hushållsavfall

Första måndagen i varje månad finns möjligheten

STEARINLJUS: Brännbart hushållsavfall

att träffa representanter från styrelsen. Mellan
klockan 19:00--19:30 finns det möjlighet att
komma förbi styrelserummet (ingång från

KARTONGER: Pappersförpackning.
VÄRMELJUSHÅLLARE: Metall- eller
plastförpackning, separera vekeshållaren från
värmeljuskoppen

innergården, Portalg. 73) och ställa frågor, ge synpunkter eller bara prata en stund med
representanterna från styrelsen.
Nästa möjlighet blir alltså måndagen den 7:e januari, därefter den 4/2, 4/3 och 8/4.
Välkommen!
Rabatter i och med medlemskap i HSB
Visste du att du har t.ex. 25 % rabatt på Vedums kök och garderober eller 20 % rabatt
på färg från Flügger? Som boende i en HSB-förening hittar du fler erbjudanden på
http://www.hsb.se/omhsb/var-verksamhet/medlemserbjudanden-rikstackande
Bandfarliga vätskor i garaget
Vid den senaste brandskyddsronden påträffades behållare med bensin,
olja och andra brandfarliga vätskor i garaget. Vi vill påminna om att
det är bara en uppsättning däck som får förvaras på din
parkeringsplats i garaget.

Styrelsen önskar samtliga en riktigt god jul
och ett gott nytt år!
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