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Höstens städdag är söndag
22 oktober kl. 10:00
Välkomna att träffa dina grannar och samtidigt bidra till trivseln i vårt område. Vi städar
gemensamma utrymmen och lekpark samt planteringar. Vi har beställt 2 st. containrar för
grovsopor till städdagen som kommer att stå uppställda vid basket-/fotbollsplanen och de
är öppna mellan kl. 10 och 14. För medlemmarna brukar städdagen även innebära ett
tillfälle att sköta om sitt eget boende och slänga grovsopor man samlat på sig. Vid 12tiden så samlas vi utanför Tunan för att ta en fika med dopp och äta lite korv med bröd
och ett tillfälle att träffas och prata.
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Julpyssel
5 & 6 december kl. 18-21
Vi har julpyssel även i år i Tunan.
Alla som vill är välkomna! Ta chansen att fixa en julklapp till mamma och pappa, något fint
till granen eller bara någonting till dig själv. Vill du inte pyssla! Spelar ingen roll, du kan
komma ned och bara fika och prata med andra boende i området.
Vi bjuder på julmust, pepparkakor och lussebullar.
Till er vuxna finns det självklart glögg, kaffe och te.

Teoge meddelar
Teoge (vår förvaltare) vill meddela att även de slänger sopor från vårt område i Miljöstugan
för att hålla ner våra kostnader i Brf och önskar slippa bli utskällda när de gör det.

Hem- och
bostadsrättsförsäkring
Se över ert försäkringsskydd och att ni har en giltig hem- och bostadsrättsförsäkring.
Bostadsrättsförsäkringen är mycket viktig att ni har tecknat. Kontrollera även era brandvarnare så att inte batteriet har tagit slut. Extra viktigt nu inför julen då lägenhetsbränder
är vanliga pga obevakade brinnande ljus.

Cykelproblem
Inför vintern ber vi er som har cyklar i cykelställen att ställa undan dem som inte används
under vintern så att snöröjningen kan ske problemfritt.
Om ni har någon cykel som ni inte använder längre i våra förråd eller i cykelställen ber vi
er att ta tillfället att slänga dem i containern för grovsopor på städdagen.

Inför vintern och julen
Nu stundar den mörkare tiden på året och då ökar tyvärr inbrottsrisken. Se därför gärna till
att det ser bebott även under den tid på dygnet då ni jobbar eller är bortresta eller dylikt.

Grovsopor får inte slängas eller ställas i
soprummet! RESPEKTERA DETTA!

