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Behov av extra utrymme?
Inom föreningen finns några små
lagerlokaler att hyra. Dessa är 4-6
kvadratmeter stora och kostar 2 000 kronor
per år. Kontakta styrelsen om du är
intresserad av att hyra ett extra förråd!

Bastu och gym
Känner du till att vi har både bastu och
gym i föreningen? Att få tillgång till någon
av dessa lokaler kostar 300 kronor per år.
Kontakta kundcenter61@hsb.se om du är
intresserad!

Containern försvinner snart
Vi påminner om att vår container på
Engelbrektsvägen bara kommer att finnas
kvar till den 31 oktober (nytt datum!).
Därefter tas den bort för att ge plats åt
källsortering.

Frityrolja och stekfett
Större mängder olja och stekfett får inte
hällas ut i våra avlopp. Ha för vana att
torka ur stekpannan innan du diskar den.
Ta hand om olja från fritering och liknande
och häll den i en plastflaska som noga
försluts och kastas i vanliga soporna.

Fimpar och snus
Det är tråkigt att vi ska vara tvungna att
informera om att fimpar och snus inte får
kastas från balkongerna, på våra lekplatser
eller i våra trapphus! Vi tvingas betala dyrt
för sanering av detta, och dessa kostnader
drabbar alla i föreningen.
Tappat din tagg till porten?
Har du blivit av med en av dina taggar är
det viktigt att du snarast kontaktar oss via
nyckel@brfallmogen.se så vi kan spärra
den taggen och på så sätt förhindra att den
används vid inbrott eller liknande. Det
kostar ingenting att spärra en tagg!
Ny städutrustning
Som vi informerade om i förra
Allmogenytt har vi köpt in ny
städutrustning till tvättstugorna. Styrelsen
förvånas över att den fortfarande är i
nyskick. Den är till för att användas!
Lämna tvättstugan lika snygg och ren som
du själv vill finna den!

Stamstopp på Tornérvägen
Vi har haft problem med fett som orsakat
stopp i rören under Tornérvägen 9-11.
Därför måste vi nu byta ett rör, vilket
naturligtvis är kostsamt.
Råttor
Lägg inte ut mat till råttorna som springer
på våra gårdar! Det är skadedjur. Vi
kommer inom kort att se till att råttfällor
sätts ut.
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