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TRADITIONELL	  GLÖGG	  
17	  dec.	  kl.	  19:00-‐21:00	  i	  Bokbinderiet	  
är	  det	  dags	  för	  årets	  julglögg.	  	  
Alla	  boende	  i	  huset	  är	  varmt	  välkomna!	  

HÖGHASTIGHETSNÄT	  
Planeringen	  med	  Ownit	  fortskrider.	  Vi	  har	  inga	  
exakta	  tider	  än,	  men	  just	  nu	  ser	  det	  ut	  som	  att	  
vi	  kan	  få	  höghastighetsnätet	  installerat	  någon	  
gång	  under	  det	  första	  kvartalet	  2015.	  

AVLOPPSRENSNING	  
Avloppsrensningen	  10-‐14	  november	  gick	  bra	  
och	  nu	  är	  våra	  avlopp	  i	  kök	  och	  badrum	  
rensade.	  Även	  avloppen	  för	  regnvatten	  på	  
gården	  och	  i	  tvättstugan	  är	  rensade	  –	  och	  det	  
var	  länge	  sedan	  sist!	  

LÄCKOR	  ÅTGÄRDADE	  
Den	  läcka	  som	  upptäcktes	  där	  Telias	  koppar-‐	  
och	  fiberanslutning	  går	  genom	  ytterväggen	  i	  
pannrummet	  har	  nu	  åtgärdats	  av	  Telias	  bolag	  
Skanova.	  

Även	  den	  läcka	  som	  fanns	  vid	  Telias	  
radiobasstation	  på	  vinden	  Pålsundsparken	  12	  är	  
åtgärdad.	  

VÄRMEN	  
Den	  20	  november	  åtgärdades	  flertalet	  av	  de	  
element	  som	  hade	  inrapporterats	  krångla	  på	  
Heleneborgsgatan	  14.	  	  

Den	  16	  december	  gör	  vi	  ett	  nytt	  försök	  att	  
åtgärda	  enstaka	  element	  som	  krånglar.	  De	  
lägenheter	  som	  berörs	  har	  fått	  information	  i	  
brevlådan.	  

	  

	  

	  

JULTID	  =	  SKRÄPTID?	  
Vi	  är	  många	  som	  storstädar	  och	  får	  stora	  paket	  i	  
kartong	  i	  juletider.	  Det	  ökar	  trycket	  på	  vårt	  
soprum	  och	  vi	  måste	  hjälpas	  åt	  att	  hålla	  det	  i	  
användbart	  skick.	  Följ	  de	  här	  tipsen:	  
þ Rätt	  sopa	  i	  rätt	  kärl!	  
þ Vik	  ihop,	  gör	  platt,	  gör	  litet!	  	  
þ Bygg	  inte	  berg.	  Är	  det	  fullt	  –	  gå	  till	  
återvinningen	  på	  Heleneborgsgatan.	  
þ Går	  locket	  inte	  att	  stänga	  –	  lägg	  
hushållssoppåsen	  i	  nästa	  kärl.	  

INGA	  BARR	  I	  TRAPPHUSET	  
När	  du	  lyfter	  ut	  din	  julgran	  är	  det	  smartaste	  att	  
lyfta	  ner	  granen	  i	  en	  sopsäck	  innan	  du	  lyfter	  ut	  
den,	  så	  blir	  det	  inte	  så	  mycket	  barr	  i	  trapphuset.	  
Skulle	  det	  ändå	  trilla	  av	  några	  barr,	  sopar	  du	  så	  
klart	  själv	  upp	  dem.	  	  

Stadens	  närmaste	  insamlingsplats	  för	  granar	  är	  
Kristinehovsgatan	  nere	  vid	  Hornsgatan.	  Granar	  
samlas	  in	  fram	  till	  den	  31	  januari.	  
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