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Nyhetsbrev från Naturvetaren 1 - december 2017
Julen stundar och granen står på sin sedvanliga plats i backen på sydsidan och lyser upp i vintermörkret.

Träff med nya medlemmar
Valberedningens träff för nya medlemmar blev tyvärr inställd på grund av för få anmälda.
Avloppsrensning
Komplettering av avloppsrensningen, som genomfördes för ett år sedan, är nu genomförd. Förvaltaren har
gett Miljörör AB i uppdrag, att kontakta samtliga boende, som har anmärkningar för förslag på åtgärd.
Kontakten tas i januari. Ni som inte blir kontaktade i januari är godkända.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll
Åtgärder för att få OVK godkänd är påbörjad med byte av brandluckor i Db 1-15. Åtgärder av OVKanmärkningar kommer att påbörjas i Db 5 i mitten av januari.
Efter utvärdering av dessa åtgärder kommer beslut om fortsatt arbete att meddelas. Förvaltaren återkommer
med mer information i januari.

Brandrisk
Så här i advents- och juletid är många ljus tända. Kom ihåg att vara försiktig med levande ljus – lämna
dem aldrig utan tillsyn!
Snöröjning
Snöröjning och sandning ombesörjs framför portar på norra sidan och garageporten på gaveln liksom
parkeringen. Obs! Ingen snöröjning på promenadvägen och portar på södra sidan alltså.
Stöld
Vi har tyvärr haft inbrott i en lägenhet och det är väldigt tråkigt, så var lite uppmärksamma på okända
personer som rör sig omkring huset.
Sandlådor
Det finns fortfarande leksaker kvar i sandlådorna. Det ser trevligare ut om de plockas bort och håller längre
om de inte är fastfrusna.

Julgranar och grovsopor
När du tröttnat på din julgran kan du lägga den vid
sandlådan intill parkeringen – nära Docentbacken 1B.
Eftersom det är många helgdagar brukar det bli stora
volymer av julklappskartonger och julklappspapper. För
att allt ska få plats måste vi alla hjälpas åt att platta till
kartonger och papper så att det mesta av luften
försvinner. Julsnören hör inte till pappersinsamlingen.
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