2017
2017-12-13

Brf Salabacke

Information från styrelsen
Nu är vårt fina hus återigen dekorerat inför julen. Det är många förbipasserande
rbipasserande som uppskattar det. På gården har vi även i år lagt ljusnätet över ett av träden i stället för att sätta upp en
gran. Dekoratörerna har lyckats väldigt bra med att få det att se ut som en julgran.
julgran
Till julafton
ton kommer det att finnas kärl för julklappspapper i soprummen.
Utkastade julgranar kan som tidigare år läggas på gräsmattan utanför port 60.
Ni har väl inte glömt att kolla batterierna i era brandvarnare?
brandvarnare Ett bra tips är att ha som rutin att
göra det varje år när adventssakerna plockas fram.
Ett annat batteri som också behöver kollas, är det som finns i vattenlarmet Dropp-Stop
Dropp
under
diskbänken. Testa batteriet genom att trycka in den lilla svarta knappen bredvid kontakterna
på undersidan. Om batteriet är ok, ska det pipa. Om det inte gör det trots att ett nytt batteri
satts i, ska Bertil Ellvén kontaktas för utbyte av läckagevarnaren. Dropp-Stop
Dropp Stop är till för att i
ett tidigt skede varna för ev. läckage från kopplingar eller rörskarvar under diskbänken eller
diskmaskinen.
Nu trafikeras Salabacksgatan
backsgatan åter av UL med buss nr 30. Vid hållplatsen vid gårdshuset har vi
satt upp en ny askkopp, som vi hoppas att alla rökare använder istället för att fimpa på marma
ken.
Det finns en ledig garageplats i nedre garaget.. Kostnaden är 700 kr/mån och om man vill ha
fjärrkontroll för att öppna porten, är det en depositionsavgift på 700 kr. Den som är intresseintress
rad av en garageplats kontaktar Jina Majid, 0762-97 58 07,, som tagit över ansvaret för garagar
ge- och parkeringsplatserna. Alla parkeringsplatser utomhus är f.n. uthyrda.
Kom ihåg att städa ordentligt i tvättstugorna efter dig så att den som kommer efter dig slipper
göra det.
OBS! Vi påminner om att den lilla tvättstugan, den högra, ska vara pälsdjursfri. Vi vädjar
därför till alla som har eller umgås med pälsdjur
pä
att inte nyttja den utan i stället använda den
stora.
Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
Styrelsen
Om du vill ha föreningens medlemsinformation
medl
på mail,, anmäl mailadressen till
brfsalabacke@blixtmail.se.

