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Hej
Sannerligen har vi prövats under detta Annus Horribile. Vintersolståndet markerar den mörkaste
dagen på året. Men efter mörker följer ljus.
Styrelsen kan meddela att lokalen som renoverats nu är uthyrd. Vi har slutit ett tre-årigt avtal med
Sjöassistans (Nordic Maritime Services Stockholm NMSS AB). Personal från Sjöassistans kommer sitta
i lokalen från och med årsskiftet 2020/21. Till stor del sitter de och tar emot samtal för att kalla ut
räddningsresurser till båtägare som behöver hjälp. I dessa tider är inte lätt att hitta hyresgäster då
många företag tvekat att fatta beslut under rådande omständigheter. Därför är vi glada för detta
arrangemang.
De ombyggnationer som gjorts i kombination med kvalificerad hjälp från Anticimex tycks till slut fått
önskad effekt. Styrelsen vågar inte helt säga att råttorna är borta från huset. Vi ser dock få tecken på
råttaktiviteter. Vi får inte glömma att det är vi boende som erbjuder mat och dryck åt dem. Så tänk
på att hantera ditt eget hushållsavfall och skräp på ett ansvarsfullt sätt. I sopnedkastet får absolut
inte glas, vätskor eller kartonger slängas. Det slås sönder eller fastnar när det når sopkarusellen och
sprids i rummet vilket drar till sig råttorna. I källsorteringsrummet får inget slängas som inte hör
hemma i kärlen. Bryt sönder kartonger så de inte tar onödig plats. Tyvärr händer det att boende
dumpar elektronik, gammal färg och annat som inte hör hemma i grovsoprummet. Vi måste
gemensamt hålla ordning. Nu under julen gäller det att särskild tänka på det här när många är
hemma och mycket papper och emballage som samlas. Är det fullt så är det fullt, då får man vänta
eller slänga någon annan stans (se information från Stockholm stads hemsida).
För er som har öppen spis tipsar sotaren om att hålla spjället stängt när det inte eldas. Och vice
versa, att öppna spjället när ni eldar.
Gå inte ifrån ljus obevakat.

God jul och gott nytt år

Styrelsen

