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Höstterminen är igång!
Vi lämnar snart en fantastisk sommar bakom
om oss och går in i hösten. Vi hoppas att alla
medlemmar i vår förening har kunnat njuta av
sol, bad och ledighet!
Styrelsen har haft sitt första möte för terminen
och vi kan konstatera att sommaren har flutit
på väldigt bra utan några större tillbud för oss
boende.
Vi arbetar nu mot nya spännande saker under
hösten i vår förening!

Lyckat arbete med
underhållning av våra rör
Många av oss har säkert sett bilar på våra
gårdar med namnet Röranalys - men vad
gör dom egentligen?
Det dom gör är att renoverar, eller relinar
som det heter på fackspråk, rören som
ligger under våra lägenheter i källaren som
alla våra lägenhetsrör går till för att sedan
fortsätta till reningsverk med mera.
Arbetet har gått mycket bra och vi börjar
närma oss sista husen på Allmogevägen.
Tack för ert tålamod för detta viktiga
arbete och nu har vi fina rör i ca 30-40 år
till innan det är dags igen!

Ett bananskal motsvarar att köra
en bil i hundra meter!
Visste du att ett bananskal motsvarar att
köra en bil i hundra meter? Det låter
otroligt men är faktiskt sant!
Sedan några år tillbaka fick vi nya
sopbehållare och vi kunde i och med det
bytet slänga vårt matavfall separat. Av
matavfallet utvinner man bland annat
biogas som bland annat driver våra SLbussar och andra fordon.
Vi har fått veta hur mycket vi slänger
eftersom allt matavfall vägs innan det körs
iväg. På tre månader har vi slängt 1 320 kg
matavfall totalt i föreningen och de boende
på Engelbrektsvägen är klara vinnare!
Vi uppmuntrar alla att fortsätta eller börja
med detta så att vi får upp siffrorna
ytterligare för att i förlängningen förbättra
vårt klimat.
Tänk även på matsvinnet som också
påverkar vår miljö!

Grannsamverkan är jättebra!
Vi har under sommaren haft ett misslyckat
inbrottsförsök på en balkong i föreningen. Vi vill
uppmuntra er att tillexempel prata med grannar
om ni ska resa iväg och hålla ögonen öppna om
ni ser något som verkar misstänkt.
Grannsamverkan är jättebra tycker vi!

Hälsningar från oss i styrelsen!

