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Sydantenn 
Se separat anslaget meddelande 
angående framflyttande av möte. 
Mer information kommer att komma ut 
från Sydantenn som skall svara på alla 
frågor. 
Tidigare information om att beställning 
av utrustning måste komma in under 
december gäller inte.  
 
Julgranar och julpynt 
Vi hoppas att alla lagt märke till och 
uppskattar juldekorationerna vid våra 
ingångar och julgranarna med 
belysning som är på plats. 
 
Bollspel på gårdarna 
Som vi tidigare skrivit så uppmanar vi 
till användning av våra gemensamma 
ytor, som t.ex. våra gårdar, och det är 
jätteroligt att se att de blir använda av 
barnen. Då det finns både växter, 
spaljéer, pergolor, balkonger och bilar i 
närheten, som inte tycker om hårda 
fotbollar så ber vi alla att tänka på 
detta när bollarna är framme. 
Intensivare bollspel bör förläggas i 
parken eller på annan lämplig plats. 
 
Barnvagnar 
Det har kommit in önskemål om 
separat barnvagnsparkering i källaren. 
Det är något vi tittar närmare på hur vi 
på bästa sätt skulle kunna lösa. 
 

 Vattenförbrukning 
Vi har kunnat notera högre vattenförbrukning 
i Hus 7 jfr Hus 9 över en längre period. Då vi 
tidigare inte har haft fjärravläsning av 
vattenmätarna kan vi idag inte exakt veta 
vilken tidsperiod det rör sig om, men över en 
längre tid kan vi se en avsevärt högre 
konsumtion. Vi har nu fjärravläsare på dessa 
mätare och kommer följa upp mer 
regelbundet. Styrelsen uppmanar samtliga 
medlemmar att hålla uppsikt i sina 
lägenheter och i allmänna utrymmen så vi 
inte har rinnande kranar och toaletter. 
 
Miljöhuset 
Det närmar sig Jul, och vi vet att det kommer 
vara extra belastning på miljöhuset. Vi väntar 
fortfarande på bekräftelse vilka dagar det blir 
extra tömning. Oavsett detta måste vi all 
hjälpas att se till att vika ihop kartonger så 
mycket det bara går, samt slänga rätt skräp 
på rätt ställe. 
 
Nycklar upphittade 
Nycklar upphittade i källaren i 9ans hus 
utanför hobbyrummet. Styrelsen har dem. 
Återfås mot beskrivning. 
 
Nästa styrelsemöte 
Den 11:e januari har vi nästa styrelsemöte. 
Styrelsen är tillgänglig för frågor och 
synpunker på mail (mail@brfingrid.com) då vi 
nu i tuffare coronatider skall försöka undvika 
fysiska möten.  

 


