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HÖSTDAGEN

SNABBKOPPLING

Välkommen till den årliga höstdagen!
Lördagen den 26 oktober kl. 09.30
samlas vi vid Gula Huset.

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.

Vi kommer som vanligt att bjuda på
lunch och alla i föreningen är hjärtligt
välkomna.

BRANDSKYDD
Under den mörka delen av året är det
mysigt att tända levande ljus. Men glöm
inte att släcka dem, då många bränder i
hemmet sker just i november,
december och januari. Att ha ett bra
och fungerande brandskydd gäller inte
bara den mörka årstiden utan givetvis
under hela året. Gör en extra koll att din
brandvarnare fungerar

Vattenutkastare efter att man tagit
bort snabbkoppling:

HEMFÖRSÄKRING
Då föreningen inte längre står för
tilläggsförsäkring gällande bostadsrätt
är det viktigt att se till att bostaden är
rätt försäkrad. Du som äger din bostad
ska ha en bostadsrättsförsäkring för att
skydda dig själv och dina saker.

FÖRENINGENS STADGAR
För allas trivsel är det viktigt att vi
sköter om våra tomter och staket rund
om tomtar. Mer information vad som
gäller går att läsa i föreningens stadgar.

HÄNGRÄNNOR
Glöm inte bort att rensa hängrännor nu
när hösten är här. Ta bort löv och skräp
så att vattnet rinner där det ska.

Värme och elementen
Styrelse jobbar på att få in offert
för byta/reparera alla ventiler på
alla element samt kontroll av
värme i alla lägenheter.

Trevlig höst önskar
Styrelsen

