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Duschsttång i julk
klapp tilll ditt bad
drum
Många bad
drum i Utsikkten har bad
dkaret/duscchen närmast fönstret. Då blir det lätt röta i fö
önstren på
grund av fu
ukten. Utsikkten erbjude
er därför bå de hyresgä
äster och me
edlemmar een gratis duschstång att
sättas upp framför fön
nstret. Köp sedan
s
ett pa
assande du
uschdraperi som du draar för när du
u duschar och
o
ästa vädring
g. Stäng inte
e dörren och
h öppna gäärna fönstrett för att vädra
sedan drarr åt sidan effteråt för bä
ut fukten e
efter varje du
usch. Du ka
an hämta d
din julklapp
p i förenings
slokalen vidd port 3 på gatsidan
g
söndag 16
6 decembe
er kl 13-15 och
o kl 18-1 9 samt ons
sdag 19 december kl 18-19.

Stamspo
olning i ja
anuari - februari
f
Måndag 21
1 januari bö
örjar företag
get Röranallys stamspo
ola samtliga
a lägenheteer i Utsikten för att minsska
risken för sstopp i avloppet. Alla måste
m
lämna
a nyckel enligt meddela
ande som kkommer i go
od tid, eller
vara hemm
ma. Det gäller särskiltt dig som b
bor på BV och
o en trap
ppa upp efteersom spolningen alltid
d
måste börja längst ne
ed i varje po
ort! Alla dina
a avlopp i he
ela bostade
en måste vaara tillgängliga för
Röranalys personal. Arbetet
A
börja
ar 21 janua
ari i port 35 för
f att avslu
utas i port nrr 1 i början av februari.

Ditt läge
enhetsnu
ummer
Använd alltid ditt särskilda lägenh
hetsnumme
er när du ko
ontaktar HSB eller oss i styrelsen. Numret stå
år i
övre hörne
et på utsidan
n av din läg
genhetsdörrr. Numret i porten
p
är ba
ara till för brrevbäraren.

Lediga p
platser i 35-garag
3
get
Står du i kö
ö för en garrageplats oc
ch längtar in
n i värmen?
? I 35-garag
get finns flerra lediga pla
atser du kan
n
hyra. Sen kkan du ställla dig i vår interna byte
eskö för att flytta
f
till en plats närmaare din bosttad. Kontakkta
styrelsen o
om du vill kö
öpa en fjärrkontroll till d
din garagep
port. Kostar 600 kr.

Inga karrtonger och
o ingen
n frigolit ttill grovssoporna
Det är inte längre tillåttet att lämna kartongerr och frigolitt i grovsopo
orna. Våra ggrovsopkärl svämmar
allt som inte ryms i dem
m kostar extrra. Kartonger och frigo
olit ska i forttsättningen lämnas till
över och a
ns återvinningsstation vid
v busstorg
get! Då spa
ar vi lite pengar för alla.. Observera
a att våra
kommunen
grovsoprum
m kommer att
a vara stängda på on
nsdag efter jul,
j som är helgdag, Annnandag Ju
ul.

Julgranssinsamlin
ng
”Tjugondag
g Knut” infa
aller lördag-s
söndag 12--13 januari 2019.
2
Då ärr julen slut ooch granen ska kastas
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.

Inga nyh
hetsblad i din bre
evlåda
För att spa
ara på papp
per och tryck
ksvärta sluttar vi från nu
u att dela utt alla
nyhetsblad
d i brevlådorna. Läs i porten och i hissen.

God Jul
Styrelsen ö
önskar alla medlemma
ar och hyressgäster en riktigt
r
God Jul
J och ett
Gott Nytt Å
År!
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, kartonger och frigolit i åttervinningssstationen vid busstoorget.

Blås
B
alltiid ut ljussen i tid
Lämna
L
aldrrig ett rum utan att fö
örst blåsa uut ljusen...
God Jul och
o Gott Nyytt År, önskar Styrels
sen

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

Vän
nd för mer information!

