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Nyhetsbrev
- utgivning ca 6 ggr/år
- synpunkter och
material mottages
tacksamt.
Ansv.utgivare:
Curt Wirström
Upplaga 120 ex.

Ordförande Eva har ordet!
Välkomna tillbaka till vardagen. Hoppas ni har haft en bra
sommar. Själv har jag cyklat runt i Halland och njutit av
naturen.
Som ni kan läsa längre ner i texten har elförbrukningen
minskat en hel del sen vi bytte belysning i trapphusen. Nu
är det bara de små lamporna på gårdarna kvar att så
småningom byta till mer energisnåla lampor.
Energiförbrukningen minskar
Tack vare byte av ljusarmaturer och inkoppling av
rörelsesensorer samt fint väder maj och juni, så ser vi en
minskning med 17% resp 15%. Vilket glädjer oss mycket.
Dags för nästa hiss att renoveras
Turen har nu kommit till hissen på 5D. Arbetet är planerad
till v 39.
Ny tobakslag från 1 juli 2019
På förekommen anledning måste vi
påminna om denna nya lag som innebär
att det bla är förbjudet att röka i
anslutning till entréer och den närmaste
omgivningen.Vänligen respektera detta
TACK.
Trivselkväll preliminärt 7 november 2019
Vi vill redan nu flagga för vår trivselkväll. Mer information
kommer i god tid innan. Håll utkik.
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Vad gör vi med hundbajspåsarna?
Vi ska inte slänga dessa i vanliga
papperskorgar utan lock. Ofta gröna
med lock ska det vara, det kan vi
hjälpas åt och klara.
Två frågor till er medlemmar i
föreningen.
Vi i styrelsen skulle gärna vilja starta
upp en trivsel trivsel kommitté med
hjälp av frivilliga medlemmar. Uppgiften skulle vara komma med ideer på
trivselåtgärder så att fler vill vara med på våra aktiviteter. Hjälpa styrelsen med det
praktiska arbetet i samband med olika aktiviter. kontakta styrelsen. Vi tar upp detta på
vår trivselkväll prel. den 7 nov.
Den andra frågan. Ska vi starta upp ”återbruket”? Styrelsen har diskuterat vad vi ska
använda rummet bredvid övernattningslägenheten till. Nu finns det en ide om starta
”ÅTERBRUKET” vilket innebär att vi erbjuder medlemmar att lämna alt låna ut saker
som inte används längre eller sporadiskt. Då gör vi ett slag för miljön samtidigt som vi
kan spara en slant. Finns det intresse? Vi har inga färdiga detaljer hur det ska
organiseras, med finns säkert ideer i föreningen. Det tomma rummet skulle kanske
kunna vara en lokal att börja i fundera? Även denna fråga tar vi upp på trivselkvällen.

