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Medlemsinformation kvartal 4 – 2022   

  

Medlemsinformationen är planerad att skickas ut till medlemmarna fyra gånger per år 

för att bland annat ge fakta om vad som har skett i föreningen och vad som är beslutat 

i underhållavseende samt investeringar.  

1. Fikakvällar: 
Nu den 15 december kl. 18.00-19.30 så bjuder vi på glögg och pepparkakor i fritidslokalen!  
Varmt välkomna!                                          
 
2. Trädgård: 
Från den 1 januari 2023 så tar Ståhls Fastighet & Trädgård över föreningens trädgårdsskötsel 
för de gemensamma ytorna. (Riksbyggen ansvarar tillsvidare för gräsklippning) 
 

 
 
Ring 076-345 90 36 och be om att få ett kostnadsförslag om du själv önskar hjälp med något 
med din uteplats eller rabatt. 
 
3. Våraktiviteter: 
Det har kommit in många bra förslag på aktiviteter att göra tillsammans i föreningen. 
Kortspel i fritidslokalen, Boule eller Kubb på gräsmattan, Stavgång/promenader och annat. 
Är du intresserad av att ta dig an någon aktivitet så kontakta styrelsen eller lägg en lapp i 
brevlådan. Styrelsen stöttar upp och kan hjälpa till. 
Mer information efter årsskiftet. 
 
4. Brandvarnare: 
Vid denna tid på året brukar det vara lagom att titta över sina brandvarnare, byta batterier 
och kontrollera att de fungerar!  
 
5. Brandrisk: 
Tända ljus gör vi gärna nu i mörka december. Ta för vana att den som tänder ljuset också ser 
till att det släcks. Sätt gärna en komihåglapp på ytterdörren! 
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6. Miljörum: 
I helgtider ökar mängden sopor avsevärt. En vädjan till alla om att nogsamt sortera i rätt 
fraktioner. Dessa töms frekvent men kan ändå lätt bli överfulla. Ställ ingenting utanför eller 
lägg i fel kärl. Speciellt kärlet för plastförpackningar i miljörummet och containern för 
kartong/pappförpackningar svämmar ofta över redan på söndagskvällen. Dessa töms 
torsdagar respektive onsdagar så försök att undvika dagen före för att slippa gå hem igen 
med avfallet. 
 
7. El: 
När temperaturen sjunker och elkostnaderna skjuter i höjden behöver vi hjälpas åt för att 
spara. Mycket går att göra i hemmet för att ändra vanor och beteenden. Genom att göra 
medvetna val kan du sänka dina energikostnader och samtidigt påverkan på miljön. 
Några tips: Sänk inomhustemperaturen 1 grad. Byt till energieffektiv LED-belysning, dra ur 
laddare och stäng av elektronik istället för att stå på standby. Rätt temperatur i kyl 4 grader 
och frys 18 grader. Diska i diskmaskin drar mindre el än att diska för hand. Har du inte 
diskmaskin så undvik rinnande vatten. Ta korta duschar där du har snålspolande munstycke. 
Tvätta fulla maskiner med lägre temperatur, 40 istället för 60 grader kan nästan halvera 
energianvändningen. Torkskåp och tumlare är energitjuvar. 
 
8. Felanmälan:  
Kontakta Riksbyggen! 

      
    

 
Vi önskar alla medlemmar en riktigt trevlig Julhelg! 
 
Styrelsen 
 

 


