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Vi har alla ett gemensamt ansvar för att hålla vår
boendemiljö trevlig och trygg.
Det känns som att vi alla borde ta oss i kragen och se
till att det hålls lite renare i entréer, trapphus och
källare. Vi har städning en gång i veckan och under
vinterhalvåret är detta det mest otacksamma arbete
som kan göras.
Ofrånkomligt dras det in smuts, salt och väta i
trapporna, men om vi tänker på att torka av skorna
lite extra när vi kommer in i entrén så hamnar det
mesta där.
Sedan dras det in mycket smuts via källaringången
och det är lite värre där, då det är både skor och
cykeldäck som ska in. Och det är inte lätt att hålla
efter utan får tas vid städningen.
Det är kanske så att vi ska ha fler mattor i entrén,
städning oftare, men det kostar pengar och då får vi
också höja avgiften.
Emellanåt är det väldigt mycket fimpar och
snuspåsar vid entréerna vilket inte ser trevligt ut. Det
kan vara så att det besökare som skräpar ner. Ser du
någon som skräpar ner, kan du lite fint påpeka att
man inte slänger skräp där. Det är kanske så att vi
får sätta upp avfallskorgar, men då ska dessa
tömmas av någon.
Vi har tunnor avsedda för trädgårdsavfall. Plast,
keramik och kartong är inte trädgårdsavfall.
Tunnorna töms inte när det slängs fel saker i dessa.
Kör du eller går mot rött när garageporten öppnar
eller stänger, nödstoppar porten och står öppen ett
tag, vilket gör det lätt för obehöriga att smita ner i
garaget.
Tvättstugorna, där kan vi alla göra en hel del. När du
är klar med tvätten ta och sopa av golven, torka av
tvättmaskinen med fuktig trasa och låt luckan vara
öppen. Ta gärna ut tvättmedels-facket och spola av
detta, där blir ofta lite tvätt- och sköljmedelsrester
kvar. Obs, tänk på hur mycket ni doserar, det är lätt
att vara för generös med tvätt- och sköljmedel.
Mätningar har visat att många gånger räcker halva
doseringen tvättmedel
Om vi alla hjälps åt med detta blir vår gemensamma
miljö bättre, trevligare och trivsammare, och det
hjälper oss att hålla nere avgiften.

Miljöhuset
Sopnedkasten kommer att stängas och miljöhuset
öppnas efter jul- och nyårshelgerna. Vi återkommer
med information om hur avfallet skall sorteras.
Gårdsarbetet
Man kommer att göra klart så mycket som möjligt
innan vintern. Allt arbete, inklusive plantering och
växter beräknas vara klart i mars/april.
Lås
För ökad säkerhet tar vi nu bort låscylindrarna i
källar- och vindsdörrarna och endast taggarna kan
användas. På sikt kommer vi även att göra detta för
entrédörrarna.
Hemsida
Vår befintliga hemsida kommer att stängas och vi
kommer att lansera en ny hemsida på adressen
www.brfingrid.com.
Brandskydd
De allra flesta brandtillbud i bostäder sker i köket,
och den glömda spisen är den i särklass vanligaste
direkta brandorsaken. Så här i adventstider vill vi
påminna om försiktighet med levande ljus och passa
på att byt batteri i era brandvarnare.
Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och
ett Gott Nytt År.

