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FÖRENINGENS GLÖGG-KVÄLL 
Vi vill påminna om att föreningens årliga 
glöggkväll är den 11 december kl.19.00-20.30 i 
Bokbinderiet. Skriv upp dig på listan som sätts 
upp i trapphuset så att festkommittén kan 
planera inköpen. 
 
Alla boende i huset är varmt välkomna! 

 

NY PORTKOD 
Nu är det dags för oss att byta portkod i husets 
samtliga entréer och övriga utrymmen där vår 
portkod används. Den nya koden gäller från den 
9 december. Alla medlemmar kommer att bli 
aviserade via e-mail och de fåtal som saknar  
e-mailadress får istället en lapp i brevlådan. 
Information om den nya portkoden 
skickas/delas ut senast den 7 december. Så håll 
utkik efter mailet/lappen och, som alltid, tänk 
på att hantera vår kod med varsamhet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULTID = VIK OCH SORTERA! 
Vi är många som får stora paket i kartong i 
juletider. Det, tillsammans med nyårshelgens 
trevligheter, ökar trycket på vårt soprum och vi 
måste hjälpas åt att hålla det i användbart skick.  

Följ de här tipsen: 

✓ Rätt sopa i rätt kärl! 
✓ Vik ihop, vik ihop och vik gärna ihop lite till!  
✓ Kuvert sorteras i hushållssopor 
✓ Julgranen lägger du i en sopsäck innan du 

lyfter ner den i trapphuset. Julgranen tar du 
sedan till en av stadens insamlingsplatser. 
Håll utkik i lokaltidningarna om var dessa är 
i år 

✓ Marschaller är stämningsfullt i jul och nyår 
och självklart tar du som ställer ut dessa in 
de efter dig 

Är det fullt – gå till återvinningen på 
Heleneborgsgatan. 
 

NU HJÄLPS VI ÅT UNDER JUL OCH NYÅR 
Vi är många som passar på att besöka familj och 
vänner under jul- och nyårshelgerna, så det 
vore fint om du som är hemma håller ett extra 
öga på vårt fina hus.  

Hjälp till att hålla obehöriga borta genom att se 
till att portarna alltid stängs och fråga gärna 
efter namn om du träffar på någon du inte 
känner som rör sig i huset.  
 

 

 

En riktigt God Jul  

och  

Gott Nytt År 

önskar  

vi i styrelsen 
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