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Höststädning söndag 23 oktober

Sopor

Den 23 oktober träffas vi utanför husen klockan 10:00 för
höststädning i och runt våra hus. Som vanligt blir det fika
och korvgrillning när vi är klara. Kom ut och ta en kopp
kaffe och passa på att lära känna dina grannar!

Ställ inte sopor utanför sophusen. Förutom att det blir
skräpigt så lockar det dit fåglar och råttor. Ofta ser
sophusen fulla ut men det kan bero på att man inte
tryckt in soppåsen tillräckligt så gör gärna det.

En container finns som vanligt
uppställd utanför 5:an från fredag
kväll till måndag morgon.

Om du vill kasta kläder finns en klädinsamlingslåda i
centrum mittemot djuraffären och vill du sopsortera
så hittar du olika behållare lite längre bort på
Vintrosagatan (mot Rågsved).

Alla är hjärtligt välkomna!

Cykelparkering
Vill du ha din cykel i cykelrummet?
Då kan du hyra en plats. Familjens
första cykel i en familj kostar 35 kr i
månaden och har man fler cyklar i
familjen så kostar de 25 kr per cykel.
Barncyklar (med 24 tum och mindre)
är gratis. Är du intresserad så hör av
dig till styrelsen.

Har du miljöfarliga eller mindre elektroniska saker
som du vill bli av med så kommer den Mobila
miljöstationen till P-platsen på Hagsätra torg 2
måndagen den 3 oktober mellan klockan 20:00 och
20:45. Annars finns närmaste återvinningscentral i
Högdalen eller Östberga.

Har du sena besökare?
Du vet väl att du kan använda porttelefonen även
efter klockan 22.00 genom att besökaren knappar in
ditt telefonnummer? Meddela styrelsen vilket
telefonnummer som du vill använda (din fasta
telefon eller en mobiltelefon) så ordnar vi det.

Bibliotek i 7:ans källare
Om du är sugen på något att läsa så
hittar du säkert något bra i vårt fina
bibliotek. Där finns barnböcker,
deckare skönlitteratur och
faktaböcker. Det finns också en
mängd VHS-filmer som man kan
låna. I källaren finns även ett
pingisbord om någon vill ta en
match.

Nya grannar

Förvaltare i våra hus
Teknisk förvaltning: Driftia AB
Felanmälan: www.driftia.se
eller tel: 08-744 44 33
(månd – fre 8.00–16.00)
(Övrig tid = JOUR: 08-744 09 50)
Ekonomisk förvaltare: Rådrum
Telefon ekonomiska frågor:
08- 34 30 13 (telefontid 09.00-12.00)
Eller via mail: info@radrum.se

Vi hälsar familjen Dunér i 7:an varmt välkomna till vår
förening.
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