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Lite av varje i årets höstbrev! (2020-11-12) 

Laddning av el-bil i garagen 

I våra garageavtal står det att ”Eluttag som finnes i garaget får ej brukas för kupé/motorvärmare.” 

Detsamma gäller förstås även för laddning av el-bil. På förekommen anledning är vi tvungna att 

påpeka detta och informationen kommer att skrivas in i nya och i form av bilagor i de befintliga 

garage-avtalen.  

Om det förekommer felaktigt utnyttjande av eluttagen så riskerar avtalsinnehavaren att garaget sägs 

upp med omedelbar verkan. 

Soporna 

Det förekommer ofattbart nog att hushållssopor ställs utanför sophusen istället för att luckan öppnas 

och att soporna kastas in i sophusen.  

Även andra sopor påträffas lite då och då utanför sophuset, dvs sådant som rätteligen bör slängas på 

återvinningscentralerna 

Och fortfarande lyckas inte alla stänga luckan till sophusen så att den stängs till ordentligt. Se till att 

luckan blir låst så att inte fåglar, möss och råttor kan komma åt soporna. Kolla att luckan är ”låst”! 

Ett stort tack till alla er som lyckas klara av att slänga era sopor utan att vi i styrelsen behöver ta hand 

om dom!! 

Termostat till elementen 

Om du behöver byta termostat till dina element så passar Danfoss RA-VL2950. Mer information finns 

på hemsidan 

Höstfixardag 14/11 från kl 09:30 

Till höstfixardagen har som vanligt en stor container hyrts där vi slänger löv, ris och buskar mm. Dvs 

trädgårdsavfall, men däremot inte plast. Det innebär att plastsäckar måste tömmas i containern och 

inte slängas in som den är. I mån av plats kan även privat trädgårdsavfall läggas in i containern efter 

avslutat pass på samfällighetens ytor. 

Det kommer att finnas listor över vad som behöver göras utanför tvättstugan men det mesta är nog 

- Kratta löv 

- Klippa ner buskar 

- Städa lokalen, inkl putsa fönster 

- Städa tvättstugan, bastun, toaletten och hallen 

Pga av Covid-19 så kommer ingen korv, kaffe etc att serveras.  

Kom ihåg att hålla avstånd! Det kommer att finnas tillgång till handsprit! 

///Styrelsen 


