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Äntligen städdag!
Lördagen den 10 oktober har vi städdag. Som 
vanligt fi nns ett släp uppställt redan under fre-
dagen så det går bra att tjuvstarta.
Släpet åker iväg på lördag klockan 12.30

Sopsäckar kommer att fi nnas och föreningen 
bjuder på varmkorv, kafe och saft.
Som vanligt gäller det bara löv, ingenting annat.

Vi kommer också att köra bort alla glödlampor 
från soprummet.

Nästa styrelsemöte
Måndagen den 16 november kl 18.30

Soprummet
Vi har upptäckt att det ibland hamnar grovsopor 
i soprummet. 
Vi ber er vänligen att inte lägga in grovsoporna. 
Det betyder alltid i slutändan att “någon” måste 
köra bort dom.

När det gäller glödlampor så kommer vi som 
sagt att tömma det som fi nns där idag och ställa 
ut en kartong. Glödlamporna kommer sedan vi 
att köra bort.

Nu blir det fest!
Den 31 oktober anordnar vi en höstfest.
Det blir en hel del överanskningar och en sepa-
rat inbjudan kommer till er alla inom kort.

Städning av samlingslokalen
Vi har beställt städning och boning av 
samlingslokalen och övriga utrymmen i huset. 
Det innebär att vi vill att ni alla är lite försiktiga 
under tiden som allt torkar. 
Enligt uppgift kommer jobbet att göras under 
denna vecka.

Utemöbler till lekplatsen
Anders, Åsa och Patrik ansvarar för att det i vår 
fi nns nya utemöbler vid lekplatsen.

Prisjustering av fjärrvärmen
Från 1 januari 2010 höjer Umeå energi priset på 
fjärrvärme med 6 % vilket innebär en kostnads-
ökning med cirka 6 kr/kvm.
Vi har också blivit erbjudna att teckna ett pris-
avtal för 2011 där prisökningen är fastställd till 
4,5%. Styrelsen kommer att ta ställning till detta 
under 2010.

Ny armatur till garagen
Nya armaturer kommer att sättas upp på ga-
ragen. Garagelängan kommer att bli ordentilgt 
upplyst nu när den mörka årstiden är här.


