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Mindre sopor sparar pengar 
Sophämtning sker numera endast på fredagar och vi hoppas att var och en fortsätter att hjälpa till att 
minska på sopmängden. I sopnedkasten ska Du alltså inte slänga kartonger eller förpackningar, 
till exempel mjölk-, filmjölk- och juicekartonger, plastburkar, konservburkar och liknande 
skrymmande sopor som i stället ska lämnas vid återvinningsstationen vid busstorget, precis 
som plastpåsar, glasflaskor och tidningar. Försök annars att platta till de förpackningar du ändå 
anser bör kastas i hushållssoporna. Av hygieniska skäl ska alla sopor också vara väl förpackade! Om 
vi klarar detta kan föreningen spara så mycket som 140 000 kr om året! 

Borrhammare att låna 
Om du ska borra i en betongvägg är det bra om det går fort. En så kallad borrhammare jobbar 
betydligt snabbare än en vanlig slagborrmaskin. Därför har föreningen köpt in en borrhammare för 
utlåning. Kontakta styrelsen men var beredd att erlägga en liten deposition som du får tillbaka när 
maskinen återlämnas i felfritt skick.  

Du ansvarar själv för dina fönster 
Fönstren i våra badrum är känsliga för fukt och röta – rötan uppstår som en konsekvens av fukten. 
Det gäller i synnerhet alla som har badkar eller dusch vid samma vägg som fönstren. Styrelsen vill 
påpeka att det är ditt eget ansvar att se till att fönstren inte ruttnar. Du gör det genom att dels vara 
noga med att vädra badrummet efter varje dusch eller bad. Dels genom att underhålla fönstret med 
målarfärg så snart du ser att den har börjat lossna. Ett bra tips är att sätta upp ett duschförhänge som 
skyddar fönstret från vatten under tiden du duschar.  

Utsiktens årsstämma är 24 maj 
Torsdag 24 maj kl 19 är alla medlemmar i Utsikten välkomna till årsstämman. Den hålls som vanligt i 
Svindersviks föreningslokal under trappan bredvid Gula Huset. Då ska vi bland annat fullfölja den 
stadgeändring som beslutades första gången för ett år sedan. Motioner ska vara inlämnade till 
styrelsen senast 10 maj antingen via brevlådan i port 3 eller till e-postadressen styrelsen@utsikten1-
35.se. Vi hoppas att som vanligt kunna bjuda alla närvarande på lite mat och dryck på Kök&Bar efter 
mötet. 

Trädgårdsdag med sopcontainer 20 maj 
Välkommen till Utsiktens trädgårdsdag söndag 20 maj. Vi samlas som vanligt utanför 
trädgårdsförrådet bredvid port 17 på gården. Du kommer att kunna plantera blommor och buskar vid 
din port eller på andra ställen. En container kommer att stå på gatan där du kan kasta dina grovsopor 
både lördag och söndag. Mer information kommer senare. 

Fimpa inte i rabatten 
Du som röker på din balkong ombeds skaffa en askkopp i stället för att kasta dina fimpar i rabatten. 

Gå med i Utsiktens Facebook-grupp! 
Du som ännu inte har sökt medlemskap i Facebook-gruppen ”Brf Utsikten 1-35 och grannar” 
uppmanas göra det. Det kräver naturligtvis en dator eller smart mobiltelefon samt ett 
internetabonnemang (brukar ingå i telefonköpet). Där får du färsk information om allt som händer på 
hela berget eftersom gruppen är öppen för alla som bor på Henriksdalsberget. 

Vänliga hälsningar, Styrelsen             


