
 
NOVEMBER 2022 
Lite nyheter från föreningen kommer här nedan:  
 
INFORMATIONSMÖTE  
Separata anslag kommer inom kort, men skriv ned 7 december 19:00 i 
kalendrarna, då det är dags för det årliga informationsmötet i Stora stenen. 
För er som inte kan närvara så kommer mötet sammanfattas i punktform och 
läggas ut på hemsidan. 

CYKELRENSNING 
På uppdrag av styrelsen märkte Easy ReCycling i början av oktober upp alla 
cyklar i cykelställ och gemensamma cykelförråd. De cyklar (och annat) som 
ingen gjort anspråk på rensas nu ut. Om du missar detta och saknar din cykel 
så har du sex månader på dig att kontakta Easy ReCycling. Därefter renoveras  
cyklarna och går till försäljning. Se bladet de delade ut för kontaktuppgifter. 

BASTUN 
Vi vill påminna alla boende om att det fortfarande går jättebra att komma och 
basta i Utsikten varje torsdag 17:00-21:00 - där det finns separat herr- och 
dambastu. Detta är en av bergets längst levande traditioner och ett utmärkt 
sätt att lära känna fler grannar. Varmt välkomna (i dubbel bemärkelse)! 

BRANDSÄKRA DITT HEM  
Vi är inne i årets mörka period och tänder gärna lite ljus för att få det mysigt 
hemma. Tyvärr innebär det också en högre brandrisk. 1 december är 
brandvarnarens dag. Passa på att byta batterier i era brandvarnare och testa 
dessa. Det rekommenderas att även ha brandfilt och brandsläckare hemma 
ifall det värsta skulle hända. 

VID STRÖMAVBROTT  
Vattenfall är nätägare i området och du hittar driftinfo på deras hemsida eller i 
appen Avbrottsinfo. Du kan också skapa en avbrottsprenumeration där du får 
SMS med information vid strömavbrott. Tänk på att ha ficklampor och/eller 
stearinljus nära till hands. Vill du förbereda dig för längre avbrott besök 
krisinformation.se och läs mer. För er som har bilar i garage är det viktigt att 
veta att ni även vid strömavbrott kan gå in genom dörren och sedan öppna 
garageporten manuellt. 

INFORMATION

http://krisinformation.se

