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Skillnad på sopor
Miljöhuset där sopsortering sker är inte ett grovsoprum. Undvik att ställa skräp på golvet.
Detsamma gäller våra trapphus. De är inte är en tillfällig förvaringsplats för något. För
allas säkerhet och trivsel förvara soppåsar och dyl. inne i lägenheten tills ni går med dom
till miljöhuset.
Föreningen tar inte hand om farligt avfall/elektronik/vitvaror. Sådant ska lämnas till
Renovas återvinningscentraler. För information om var närmsta Renovastation ligger ber
vi er att kontakta Renova (031-61 80 00, info@renova.se). Farligt avfall av mindre
storlek lämnas till stadens Farligt-avfall-bil som kommer till Dr Fries torg. Vårens turer
börjar i april.
Möjlighet att kommunala papperskorgar placeras vid affärshuset/avstigningshållplatsen
undersöks.

Radiatorer/värme
QSEC har under hösten genomfört utbyte av termostater samt injusterat dessa. Följden
blir en jämnare temperatur för samtliga lägenheter där vi tidigare har haft kallare längre
ner i husen och varmare på de översta våningarna. Detta medför att vissa medlemmar
upplever att det nu är kallare än tidigare, men detta är alltså som det ska vara. Upplever
du som lägenhetsinnehavare att det är väldigt kallt i din lägenhet ber vi er kontakta
styrelsen via hemsidan eller via brev som läggs till vår fastighetsskötare. Vi kan då
kontrollmäta din lägenhet och eventuellt erfterjustera värmen.

Containerhelger
•
3-4 mars (v. 9)
•
2-3 juni (v. 22)
Med anledning av senaste räkningen från Renova kommer nästa container att förses med
lås. Information om öppettider eller låskombination kommer på hemsidan.

TV-kanaler
Ett nytt avtal har tecknats med Comhem vilket innebär en kostnadssänkning med c:a
400 kr per år och lägenhet (fr.o.m. 120701). Information om tillgängliga kanaler,
kanalplatser etc finns på hemsidan. Samtliga kanaler i listan går att få in, vissa digitalt
med bättre mottagning, utan extra kostnad. Se hemsidan för information om hur
digitalkanaler hittas.

Fågelmat är gnagarmat
Boende ombedes att inte mata fåglar alls. Fågelmaten som hamnar på marken drar till
sig råttorna vilket kan skapa värre problem i framtiden. Denna milda vinter har fåglarna
tillräckligt med mat och klarar sig.
v.g.v
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Ljus mot ljusskygga
En inventering av belysningen på våra gårdar har gjorts. Många ställen som nu är mycket
mörka kommer att få ny belysning eller den gamla utbytt mot starkare lampor. Träd och
buskage som gör det lätt för inbrottstjuvar att osedda ta sig in från gårdssidan kommer
att klippas ur eller tagas bort. Önskvärt är också att vi har mer upplyst i våra lägenheter.
Timer är ett bra alternativ.

Utdelning av infobladet upphör
Kommande infoblad sätts upp på anslagstavlan i varje trapphus. Ett alldeles eget infoblad
kommer att kunna laddas ner från hemsidan.
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