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Vi behöver hjälp med att alla 

medlemmar i höghusen 
kontrollerar sina ägodelar i 
källaren. Det som ligger eller står i 

källargångarna kommer att 
transporteras bort då detta 

utrymme inte är avsett att vara en 
upplagsplats.   
 
På gång… 
Installation av kodlås på 

höghusens entréportar vilket 
innebär att dörrarna kommer att 
vara låsta dygnet runt. Ni kommer 

in med lägenhetsnyckel eller kod 
som skickas ut när installationen 

är genomförd.  
 
 
Sop- och miljöhusen kommer att 
renoveras under maj månad. Det 
som måste bli bättre är ursköljning 
av burkar och dylikt vid 
plåtsorteringen, det kommer att 
lukta i sommar om det inte görs! 
Som tidigare gäller att grovsopor 
måste man ta hand om själv, inget 
sådant i miljöhuset.  
 
Nyckeljour 
Om du blivit utelåst skall du 

kontakta Sensums nyckeljour  
(kl. 1600-0700 samt helger)  

på tel. nr. 018-155 155.  
Fastighetsskötaren eller enskilda 
styrelsemedlemmar kan tyvärr inte 

hjälpa dig. Det är lägenhets-
innehavaren som står för 
kostnaden vid en utryckning.  

 
Ordinarie föreningsstämma äger 

rum den 4 maj 2010. Kallelse till 
stämman samt en årsredovisning 
där du kan läsa om föreningens 

ekonomi kommer att delas ut inom 
kort.   

 
 

Nu till den avdelning som inte är 
lika rolig att skriva om: 
 

Inga bilbatterier i sophusen! 
Bilbatterier och andra miljöfarliga 

produkter får ni själva ta ansvar 
för att de kommer till återvinnings-
centralen. Vanliga batterier läggs i 

batteriholkarna som finns i 
sophusen. 
 

Föreningens ansvar för återvinning 
av el-prylar gäller inte hushålls-

maskiner som spisar, TV, kyl och 
frysar eller tvättmaskiner. Det är 
den boendes eget ansvar att se till 

att transportera hushållsmaskiner 
till återvinningscentralen. 

 
Detta är en del av de åtgärder som 
vi behöver hjälpas åt med - vilket 

ger oss möjlighet att både minska 
föreningens utgifter samt öka 
trivseln och gemenskapen i 

området. 
 

Grillning på förekommen 
anledning vill vi uppmärksamma 
på att det inte är tillåtet att grilla 

på balkongen.  
 
Radonmätningarna är avslutade, 

resultaten ligger inom årsmedel-
värdena, vill du veta exakt vad du 

hade i din lgh är du välkommen att 
kontakta styrelsen. 

Autogiro är det enklaste sättet att 

betala hyran på! Ansökan finns på 
baksidan, fyll i och skicka till 

Mediator. 
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