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God Jul & Gott Nytt År
önskar styrelsen

Ljustider - 
se över brandskyddet!
När dagarna blir kortare, då kan tända 
ljus lysa upp. Det är dags för den årliga 
brandskyddskollen. 
Kontrollera brandskyddet i lägenheten, se 
till att:
- brandvarnaren fungerar
- batterierna är utbytta
- det finns tillräckligt många brandvarnare

Kontrollera om ditt försäkringsbolag ger rabatt 
på hemförsäkringen om du har BRAND- 
VARNARE, BRANDSLÄCKARE OCH BRANDFILT! 



Avloppsstammar under källaren
Styrelsen har anlitat en VVS konsult som ska presentera ett åtgärds-
förslag.När styrelsen har fått förslaget presenterat, kommer vi att kalla 
medlemmarna till ett informationsmöte.

Bredbandsbolaget - Ny TV-leverantör
Ni har fått info i brevlådan att Bredbandsbolaget blir ny leverantör för 
TV-tjänsten. Canal Digital blev tidigare uppköpt av Bredbandsbolaget. 
För att TV ska fungera som tidigare, behöver ni registrera er TV-box 
och kortet som sitter i boxen på Bredbandsbolagets sida. Gå in på  www.
bredbandsbolaget.se/registrera. Ni som behöver hjälp med detta kan 
höra av sig till oss i styrelsen så ska vi hjälpa till med det.

Brevinkast
Ni som ännu inte har fått era brevinkast uppdaterade med bokstäver, 
kommer att få det utbytt successivt.

Tvättstugorna 
Tvättstugorna har nu varit i drift ett bra tag. De är lättstädade och 
redskap finns att tillgå! Kom ihåg att städa efter dig så att alla kan njuta 
av en ren och fräsh tvättstuga.

Malacka 
Info

Påminnelse - Värsta skräpet - fimpen 

1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg 
i Sverige varje år. Det världsomfattande nätver-
ket Clean up the World uppskattar att cirka 4 
500 miljarder fimpar varje år slängs på marken. 

Fimpen är ett farligt litet skräp. Cigarrettfiltret 
är gjord av cellulosaacetat, ett slags plast. I 
filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de 
inte ska nå  rökarens lungor, ämnen som även 
är farliga för naturen, bland annat kadmium 
som även finns i batterier. 80 procent av allt 
skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade pro-
dukter som fimpar, cellofanpapper, snusdosor 
och cigarrettpaket.

Den enskilda fimpen är individens ansvar. 
All nedskräpning är förbjuden i miljöbalken. 

JULTID = SKRÄPTID?
Vi är många som storstädar 
och får stora paket i
kartong i juletider. Det ökar 
trycket på vårt
soprum och vi måste hjälpas 
åt att hålla det i
användbart skick. 

Följ de här tipsen:
• Rätt sopa i rätt kärl!
• Vik ihop, gör platt, gör litet!
• Wellpappkartonger ska ALLTID slängas 

vid återvinningsstationen i hörnet Wil-
landsgatan/Hönedalsvägen.

• Undvik att bygga berg.
• Är glasbehållarna fulla – gå till återvin-

ningsstationen i hörnet Willandsgatan/
Hönedalsvägen.

• Fördela kompostsoporna jämnt i kärlen.
Utemiljö och soprum
Fortfarande en hel del fimpar runt fastigheten. Påminner om vikten av att 
varken medlem eller gäster kastar fimpar från balkonger - det blir trev-
ligare då. Julen närmar sig och det innebär extra stor belastning och ännu 
viktigare att medlem sorterar soporna.


