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Mohammad Saiady – Ordförande
tel. 0725-003022 / brevlåda 115
Ansvar för ekonomi samt nyckar och
taggar.
Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg
Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Ansvar för tappen

HÖSTDAGEN
Välkommen till den årliga höstdagen!
Lördagen den 13 oktober kl. 09.30
samlas vi vid Gula Huset.
Vi kommer som vanligt att bjuda på
lunch och alla i föreningen är hjärtligt
välkomna.
Föreningen kommer att ställa upp en
grovsopscontainer mellan den 12-15
oktober. Denna kommer att vara
uppställd på gräsmattan mellan
garagelängorna. I denna
grovsopscontainer får vi INTE kasta
elavfall (t.ex elektriska leksaker, kablar,
vitvaror) däck, kemikalier/färg, lampor,
batterier och annat farligt avfall.

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.
Vattenutkastare efter att man tagit
bort snabbkoppling:

MEDLEMSMÖTE MED HSB
Gustav Davidsson – Ledamot
tel. 0764-224444 / brevlåda109b
Ansvarar för hemsidan
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

HSB bjuder in till medlemsmöte i
Tokarpsskolans matsal, torsdagen den
18 oktober. Separat inbjudan kommer.

KOMPOST CONTAINER
Vi vill underlätta för alla i föreningen
genom att tillhanda ha en container för
kompost. I containern får det ej kastas
grenar som är grövre än 10mm.

Q-PARK BEVAKAR I
BOSTADSOMRÅDET
Vi vill uppmärksamma alla på att QPark även bevakar i bostadsområdet.
Det är endast tillåtet att köra in för att
lasta ur och in.

MAILADRESSER
Då vi är en förening som tänker på
miljön kommer vi se över om det finns
intresse att få information via mail. Mer
information kommer inom kort.

www.vintunnan.com

.

PROBLEM MED KULVERT
MJ VVS har funnit läckan och under
vecka 41 får dom kulvertrören, då
gräver dom upp resten av biten fram
till undercentralen. Vi och MJ´S
hoppas att rören är nedgrävda till
helgen vecka 41 (13-14 oktober).
Sen är det en del inkopplingar i
undercentralen som kanske inte är
klar till dess vilket i så fall innebär att
värmesystemet inte fungerar förrän i
vecka 42.
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