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Höstdagen den 7 oktober

Styrelsen
Henry Karlsson – Ordförande
tel. 0733-73 01 77 / brevlåda 105a
Ansvar för ekonomi
Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg

SNABBKOPPLING
Snabbkopplingen som man under
våren skruvade på vattenutkastaren
samt vattenslang, måste tas bort.
Kvarvarande vatten i rören kan
annars frysa och orsaka kostsamma
vattenskador, kostnader
både för dig som boende och för
föreningen som vi alla äger.

Välkommen till den årliga höstdagen!
Lördagen den 7 oktober kl. 09.30
samlas vi vid Gula Huset, separat
kallelse kommer men boka upp den
tiden redan nu.
Vi kommer som vanligt att bjuda på
lunch och alla i föreningen är hjärtligt
välkomna

Vattenutkastare efter att man tagit bort
snabbkoppling:

VATTENSKADOR

Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Ansvar för tappen
Stefan Öggemar – Ledamot
tel. 0705-126968 / brevlåda151b
Ansvarar för hemsidan och nycklar
Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö
Britta Karlsson – Suppleant
tel. 0738-413656/ brevlåda 37a
Ansvarar för Gula Huset
Josephine Brandt – Suppleant
brevlåda 147a
Ansvarar för – attest fakturor

STATISTIK ÅTERVINNING
Statistik från vårat återvinningsrum
finns uppsatt på väggen i
återvinningsrummet.
Vi tycker det är roligt att
återvinningsrummet
används och fungerar så bra!

BINGOLOTTER
Intresserade att stötta Malmslätts AIK
så hör av er till:
Göran Lindell
Fårbetesvägen 77 A
Tel: 0737-871602

www.vintunnan.com

HÖSTDAGEN

En vattenskada är både besvärlig
och kostsam, både för dig som
boende och för föreningen som vi
alla äger. Som boende är det viktigt
att man är uppmärksam på om att
det finns risk för vattenskada. Alla
boende kan själva göra enkla
inspektioner och åtgärder som
förhindrar att vattenskador uppstår.
Vi ber nu alla boende att undersöka
så att det inte finns något läckage i
kopplingar under diskbänk.
Kontrollera noggrant eftersom tex en
koppling som inte är helt tät och som
det bara kommer några droppar från
kan i längden orsaka stora skador.
Har ni nyligen bytt köksblandare eller
diskmaskin så kontrollera extra noga.
Ni som har förråd på vinden,
kontrollera isolering på ventilationsrör
samt tak. Upptäcker ni problem så
hör av er till styrelsen.

Trevlig höst
önskar Styrelsen

