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Vintern är (nästan) här!
Även om vintervädret än så länge varit milt vill vi påminna om att skulle det bli kallare kan istappar och  
snööverhäng på taken bildas snabbt. Om någon upptäcker något sådant som verkar farligt kontakta någon i 
styrelsen eller, om det är akut, Björn Persson Plåtslageri AB, telefon 08-645 67 32.

Brandvarnare
Vi vill gärna påminna alla om att kontrollera era brandvarnare, speciellt med tanke på att det nu är högsäsong  
för stearinljus m.m.

Hisslarm
Vi har låtit montera ett s.k. tallarm i våra hissar. Det innebär att om någon skulle fastna i hissen utan att kunna  
komma ut så kan man, genom att trycka på den nya larmknappen, omedelbart få kontakt med en larmcentral.

Skridskobana på fontänen
Om vädret tillåter kommer vi att försöka spola fontänen till en skridskobana. Den är byggd för det, men har av 
många olika anledningar hittills aldrig provats. En anledning är att det krävs ihållande kallt väder utan för  
mycket snö. Skridskobanan är till för de minsta, precis som lekplatserna omkring, och all skridskolek sker 
under föräldrars ansvar och uppsikt.

Kontaktinformation
Styrelsen har den senaste tiden fått ta emot ovanligt många telefonsamtal som vi genast hänvisat till någon av  
de entreprenörer vi kontrakterat för att sköta driften av fastigheten och dess anläggningar. Vi bifogar därför 
aktuell kontaktlista, som också är anslagen i våra entréer, så att alla kan veta vart de ska ringa.

Årsstämma
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 17:e april 2012. Lokal och tid meddelas i separat kallelse.

Till sist vill vi önska alla som bor i vår förening en

God Jul
och ett

Gott Nytt År!
Styrelsen genom Lennart Börjeson


