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Nästa städdag är söndagen den 17 oktober mellan kl. 10:00 och 13:00. Som ni märkt har 
trädgårdsmästare tagit hand om beskärning av buskarna i rabatterna (genom Fastighetsägarna). Men 
som alltid finns det saker att göra. Kanske blir det mer tid till sociala aktiviteter. Som vanligt gör vi 
grovstädning i vissa utrymmen och allmän uppsnyggning på tomten. 
 
Mellan den 15/10 och 18/10 kommer en container stå på tomten. I den kommer vi slänga överblivna 
dörrar som inte tagits om hand efter renoveringar i lägenheterna och annat bråte. Har ni sådant som 
ska slängas kan ni med fördel göra det under städdagen. Container är öppen för alla som hjälper till 
och arbetar under städdagen. (Dock kan man inte slänga kemiskt avfall, däck eller elektronik.) Är det 
något som ni ställt ut i huset men ni vill spara, ska det tas tillvara snarast, annars riskerar det att 
slängas den 17/10. Detta gäller även vindsutrymmen, garage och liknande platser. 
 
Styrelsen tar nu in offerter för utbyte av tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare. Den förväntade 
livslängden på femton år är passerad för majoriteten av maskinerna. I översynen ingår även att få till 
ett digitalt bokningssystem.  Sådant system möjliggör bokning via mobil men även bokning direkt på 
en digital panel på väggen för att ersätta boknings-brickorna. I samband med installation behöver 
tvättstugan stängas under en tid. Information om detta kommer så snart beslut fattats. 
 
Vi vill påminna alla boende om att ta bort dörrmattor eller annat som står i trapphallen. Både av 
brandskäl och att det hindrar städarna från att komma åt. Brandinspektion kommer göras framöver. 
Vi har en ny städfirma som vi vill ge förutsättningar till att göra ett bra jobb. 
 
I grovsorteringsrummet har några mindre kärl bytts ut mot större kärl samt att hämtningsfrekvens 
ökats för vissa kärl. Som tidigare påpekats är det viktigt att vi inte överfyller kärlen eller ställer saker 
på golvet. Fortfarande tycks det dock som att vissa inte helt tömmer mjölkkartonger eller liknande – 
det är det som luktar i trapphallen ibland.  
 
 
 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen  


