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BYTE AV FÖRVALTARE
Fastighetsägarna har meddelat att fr o m den
1 januari har vi en ny förvaltare. Vår nya förvaltare
heter Erika von Sydow.

ELEMENTEN
Styrelsen skulle behöva göra en inventering av skicket på våra element. Om
elementen rostar sönder kan det bli vattenläckage och det kan föra med sig stora
skador. Vi vill därför be samtliga ägare - även om elementen är utan anmärkning - att
fylla i bifogad enkät och lämna i styrelsens brevlåda senast den 20 januari 2018.
Elementen är föreningens ansvar och föreningen tar således kostnaden för att byta
ut om behov föreligger.

GROVSOPRUMMET
Det var nu ett tag sedan vi behövde ta upp detta - men nu är det tyvärr dags igen.
Grovsoprummet är INTE till för förbrukade möbler eller för stora mängder som ni
behöver göra er av med. Grovsoprummet är till för enstaka mindre sopor. Vid stora
mängder reser man själv till närmaste återvinningscentral. Om det inte blir bättring
ser vi oss tyvärr nödgade att stänga rummet.
Glasflaskor och plast lämnas till återvinningsstation som finns intill Solna C vid
parkeringsplatsen, på Virebergsvägen eller efter järnvägsviadukten mot
Huvudstafältet. Frigolit sorteras som plast i återvinningen.

PARKERINGSTILLSTÅNDEN
Vi var lite för snabba i förra Murabladet angående uppsägningen av nuvarande avtal
med Q-park. Vi har avtal med dem även under 2019. Vi kommer dock inte att dela ut
några parkeringsdekaler, utan uppstår det problem så ring direkt till Q-park. Deras
telefonnummer står på skylten vid parkeringens ingång.

LUCIAMINGLET
Tack till de medlemmar som kom. Vi hade det trevligt och speciellt tack till vårt fina
Luciatåg.

BRANDFARAN
I dessa tider är det mycket viktigt att ni har uppsikt över levande ljus och andra
brandfarliga föremål. Gå aldrig ifrån levande ljus brinnande. Tänk på att batteriet i
era brandvarnare ibland behöver bytas ut.

EXTRA AMORTERING
Styrelsen kommer att göra en extra amortering på vårt rörliga lån nu i januari med
300 000 kronor.

STYRELSEN I VÅR
Styrelseordförande Irene kommer under tre månader, januari-mars, att arbeta
utomlands. Under denna tid är Jonas Berg tillförordnad ordförande.

Styrelsen vill önska alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt ÅR!

