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Miljöhuset

Miljöhuset är som alla vet öppnat. Antalet kärl är 
enligt rekommendationer från VA Syd. Vi kommer 
att ha möjlighet att justera antalet om vi märker att 
det inte är lämpligt, som t.ex. förhållandet mellan 
kärl för matavfall och restavfall.
Till våren kommer rosor att växa längs väggarna och
det återstår några besiktningsanmärkningar som 
skall åtgärdas.

Gårdsarbetet

Arbetet med 7:ans gård går framåt och om vädret 
inte ställer till det kommer arbetet att vara avslutat
i månadsskiftet mars/april.
Vi hoppas också komma överens med Stena 
Fastigheter om att få plantera ett antal träd mellan 
7:an och 9:an utefter vår tomtgräns och deras 
parkering. Där fanns tidigare almar, som vi var 
tvungna att ta bort pga almsjukan. 

Jubileum

Vår förening fyller 50 år i år och det är också 100 år 
sedan Baltiska utställningen hölls i det som sedan 
blev Pildammsparken. För att fira detta har vi 
beslutat att köpa in boken ”Pildammsparken 1914-
2014” till alla medlemmar.
Boken kommer att delas ut under helgen den 25-26 
januari i postboxarna. Ni som får posten levererad 
direkt till lägenheten kommer att få boken till 
dörren.

Lås 

Under februari kommer vi att ta bort låscylindrarna i
entrédörrarna och endast taggarna kan användas. 

Vindarna hålls låsta på natten

För att minska risken för stölder och oljud i 
lägenheterna under kommer vindarna att hållas låsta 
kl 24-06.

Städfirma

Sedan årsskiftet har vi ny städfirma, Sydsvenska 
Städ. Trappstädning sker varje fredag. Varannan 
vecka städas tvättstugorna och varannan 
källargångarna.

Hemsida

Vår nya hemsida på www.brfingrid.com är i drift. 

Nya grannar

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna

Melina och Martin Redenby 7A
Agneta och Bengt Zetterström.  9B

 

Tips när du sorterar!

- Plastpåsen som du bär dit 
dina aluminiumburkar eller 
pappersförpackningar i ska 
läggas i plasttunnan.

- Papperspåsen som du bär dit
dina tidningar i ska läggas i 
pappersförpackningar.

- Plastblomkrukor ska läggas i
restavfall.
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