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Byggpla
Arbetet me
ed att protesstera mot Nackas
N
bygg
gplaner har lönat sig. Kommunen
K
har nu strukit planerna
a
på att bygg
ga ett höghu
us vid busstorget mella
an pizzabag
garen och skräddaren! Det blev en
n konsekvens
av att fören
ningen köptte hela tomtträtten. Det blir inte heller några hus närmastt utanför mu
uren mellan
n
port 9 och 43. I ställett kommer hu
usen närma
ast Kvarnho
olmsvägen att
a sträcka ssig en bit hö
ögre upp mot
n men de ko
ommer knap
ppast att ku
unna skymm
ma vår utsikt. Däremot blir det fortffarande huss
sluttningen
utanför porrt 1 till 9 och
h vi vet ännu inte hur h
höga de blir. Se mer infformation ppå Facebook
k för ” Brf
Utsikten 1--35 med gra
annar”. Sök
k efter inlägg
g från 5 dec
cember.

Grovsop
prummen
n
Utsiktens g
grovsoprum
m kommer att vara öppn
na som van
nligt i jul- och nyårshelggen. Dit kan
n du gå med
d
allt julklapp
pspapper so
om du inte ska
s kasta i sopnedkastet. Onsdag
gar kl 17-188 vid port 5, kl 18-19 vid
d
port 17 och
h kl 19-20 vid
v port 27. Kartonger sska alltid till återvinning
gsstationen vid busstorrget.

Julgranssinsamlin
ng
Tjugondag
g Knut infalle
er nästa år lördag-sönd
dag 13-14 januari. Då är julen slutt och grane
en ska kasta
as
ut. Men intte i rabatterna eller utanför muren . Utan till ko
ommunens graninsamlling vid vattentornet. I
stället för a
att skräpa ned mals gra
anarna ner till miljövän
nlig flis, som
m går att eldaa med.

Inga smä
ällare
Raketer occh smällare kan vara vä
äldigt obeha
agliga för små barn oc
ch hundar. D
De kraftiga smällare
s
(knallskott)) som ibland
d har använ
nts på Henkkan är förbju
udna. Visa hänsyn
h
ochh hjälp oss att
a hålla
undan sådant från vårr gård och närmaste
n
om
mgivning.

Fjärrkon
ntroller till
t garag
gen
Du vet väl att du kan köpa
k
en fjärrrkontroll tilll garageporrtarna i Utsikten? De koostar 600 kr styck och du
baka pengarna om du flyttar.
f
Däre
emot vill vi gärna
g
ha tillbaka fjärrenn, som inte går att
får inte tillb
använda någon annan
nstans. Skrriv ett brev ttill styrelsen
n@utsikten1-35.se ellerr lägg en lapp i
föreningen
ns brevlåda i port 3 så kontaktar
k
vii dig.

Biblioteket i tvätttstugan
Tips
s för dig som
m alltid tvätttar hemma: I rummet uutanför tvätttstugan i po
ort
17 finns
f
nu ett ganska omfattande bib
bliotek med bra svensk
ka romaner
och deckare occh översatta
a böcker. Dä
är kan du lååna eller ta med dig occh
natu
urligtvis äve
en lämna bö
öcker. Låsbrrickan dit ärr droppform
mad med
texte
en SafeTea
am på. Du måste
m
minstt boka en tidd till kafferu
ummet för att
kunna komma in.

God Jul
Styrelsen ö
önskar alla medlemma
ar och hyressgäster en riktigt
r
God Jul
J
och ett Gott Nytt År!

Vänlig
ga hälsning
gar, Styrels
sen
Epost: styrelseen@utsikten1--35.se | Hemsida: utsikten1--35.se

Vänd för m
mer informa
ation!
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Blås
B
alltiid ut ljussen i tid
Lämna
L
aldrrig ett rum utan att fö
örst blåsa uut ljusen...

Ställ
S
inge
et bränn
nbart i trrapphuse
et
Trapphuset
T
t är en vikttig utrymningsväg. Enn brand där kan få svå
åra konsekkvenser. Däärför måstee det
hållas
h
rent från bränn
nbart mate
erial som baarnvagnar,, tidningar och kartonnger.

Blockera
B
a inte tra
apphuse
et
Framkomlig
F
gheten får inte hindras. Trapphhuset är din
n väg ut och räddninggstjänstenss väg in - om
det
d brinnerr. Även ambulansperssonal med bår måste
e kunna komma fram
m.

Stäng
S
in branden
n!
Brinner
B
dett i din lägen
nhet – ta dig
d ut och sstäng alla dörrar
d
efter dig. Då spprider sig inte brandeen
och
o den gifftiga röken lika fort utt i trapphuuset.

Gå
G aldrig
g ut i ett rökfyllt trapphu
us!
Brinner
B
dett hos någon
n annan occh trapphuuset är rökffyllt – stanna i din läggenhet. Rin
ng 112.
Räddningst
R
tjänsten hjäälper dig ut.
u

Kontroll
K
era din brandva
b
arnare
Det
D är varjee boendes ansvar att se till att ddet finns minst
m
en fungerande bbrandvarnare i
läägenheten
n. Glöm inte att regelbundet kontrollera att
a brandva
arnaren verrkligen fun
ngerar.

Kasta
K
intte julkla
appspapp
per i sop
pnedkasttet
Varje
V
jul är det stora problem med
m stopp i sopnedkaasten. Stop
ppen orsakaas ofta av att
skrymmand
s
de julklapp
pskartonger och pappper fastnar i sopröret. Vi ber Er att i ställett kasta
ju
ulklappspaapper, väl förpackat,
f
i återvinninngsstationen vid busstorget.

Grovsop
G
rummen
n finns vid port 5, port 17 och port
p 27. De
e är öppna en timme varje onsd
dag.
Port
P 5 mellan kl 17-18
8. Port 17 mellan
m
kl 118-19. Portt 27 mellan
n kl 19-20.

Blås
B
alltiid ut ljussen i tid
Lämna ald
drig ett rum
m utan att först blåsaa ut ljusen...
o Gott Nyytt År, önskar Styrels
sen
God Jul och

Epost: styrelseen@utsikten1--35.se | Hemsid
da: utsikten1-335.se

Vän
nd för mer information!

