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Mys gärna i vintermörkret �  men kontrollera brandvarnarna
Vi vill påminna alla om att kontrollera era brandvarnare, speciellt med tanke på att det nu är 
högsäsong för stearinljus m.m.
Håll även trapphusen fria från barnvagnar, skor och annat. Av brandsäkerhetsskäl får ingenting 
förvaras, ens tillfälligt, i trapphusen.

Glöggkväll
Föreningen bjuder på glöggkväll i Halvmånen den 11:e december kl. 19–20:30. Välkomna barn och 
vuxna!

Städning av garage
Helgen den 8:e – 9:e december städas våra garage. Var vänlig undvik om möjligt parkera bilen där då.

Vill du arbeta i styrelsen?
Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är ett förtroendeuppdrag.  
Valberedningen inbjuder tillsammans med styrelsen till en informationskväll för alla som är 
intresserade av att delta i styrelsearbetet i vår förening.

Tid och plats: Den 17:e januari kl 19 i Halvmånen. Information och mingel.
Niklas Dahlstedt, tidigare ordförande, inleder om styrelsens ansvar, funktion och det praktiska 
arbetet. 

Passa på att ställa frågor om styrelsearbetet!  Vår ordförande Åke Bylund och andra medlemmar i 
styrelsen kommer att finnas på plats.
Du är också välkommen att anmäla dig som kandidat till oss i valberedningen: Jan Cruseman, Marina 
Fransson och Eva Molander. Du kan också nominera någon som du vill ska företräda dig i styrelsen.

Anmälan till info-kvällen mejlas till: jan.cruseman@hotmail.com, marina@telia.com eller 
eva.z.molander@gmail.com, senast den 10:e januari.

Hjälp till att hålla hissdörrarnas trösklar rena från grus!
Det vanligaste skälet till att hissarnas dörrar fastnar är att grus och småsten kilar fast sig i springorna i 
tröskeln. Vår städfirma ser till att rensa dessa varje gång de städar, men vi kan alla hjälpa till att hålla 
dem rena. Kvastar för bl.a. detta ändamål kommer att ställas ut i portarna. Service och underhåll på 
hissarna är dyrt och det är kostnader vi alla, med små insatser, kan hjälpa till att hålla nere!

Styrelsen genom Lennart Börjeson
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