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Utsiktens årsstämma är 21 maj 
Motioner ska lämnas in senast 9 april 
Tisdag 21 maj kl 19 är alla medlemmar i Utsikten välkomna till årets stämma. Motioner ska i år vara 
inlämnade 6 veckor i förväg, dvs senast 9 april enligt den nya bostadsrättslagen. Det är för att 
styrelsens yttranden sedan ska kunna skickas ut tillsammans med dagordning och övriga dokument 
två veckor i förväg. Närmare information kommer senare. 

Container för grovsopor 13-14 april 
Lördag - söndag 13-14 april ställer vi ut en container för grovsopor på gatan vid port 17. Passa på att 
rensa i dina förråd! Någon ytterligare container kommer inte att erbjudas i år.  

Trädgårdsdag 12 maj 
Söndag 12 maj har du möjlighet att plantera blommor utanför din port. Trädgårdsgruppen bjuder som 
vanligt in till en planteringsdag som avslutas med korvgrillning.  

Fimpa inte i rabatten 
Du som röker på balkongen – det är förbjudet att kasta ut fimpar på marken nedanför. Skaffa en 
askkopp i stället som du sedan tömmer tillsammans med dina hushållssopor.  

48 timmars-gräns för Big-Bag 
Vid alla renoveringar brukar bygg- och rivningsvirke placeras i stora säckar (Big-Bag) utanför porten.  
I överenskommelse med föreningarna Svindersvik och Henriksdalshöjden måste dessa säckar, från 
och med nu, hämtas inom 48 timmar. Det kan alltså innebära att entreprenören måste beställa 
hämtning vid flera olika tillfällen under renoveringens gång.  

Henkan fyller 50 - jubileumsfest lördag 25 maj 
Reservera 25 maj för en makalös fest här på berget. Alla boende på Henkan, stora som små, är 
välkomna. Festkommittén efterlyser fotografier och personliga minnen från området. Kontakta Gert 
Ekström (gert.ekstrom@gmail.com) eller lägg ett meddelande i föreningens brevlåda i port 3. Det 
behövs flera som kan hjälpa till med att rigga och röja festområdet samt bistå med assistans under 
festen. Vänligen hör av Dig till Jan Huggare (jan.huggare@ki.se). Mer information med hålltider för 
olika programinslag kommer du att kunna läsa på vår hemsida.  

Använd skräpsil och gör rent dina vattenlås 
Nu är avloppsrören högtrycksspolade i alla lägenheter. För att förhindra framtida stopp måste vi 
hjälpas åt. Rengör vattenlåsen under diskbänk och handfat en gång om året. Gamla rör kan vara 
spröda och lätt gå sönder. Använd alltid en skräpsil i badkar och/eller nätsil under locket till 
golvbrunnen i badrummet. Nätsilarna samlar mycket hår och tvålrester och måste göras rent 
regelbundet. Finns på Clas Ohlson.  

Koppla inte en ComHem-router till Bahnhof! 
Om du surfar via ett modem eller en router från ComHem eller från Telia får du under inga 
omständigheter koppla ihop den med nätverksuttaget från Bahnhof! Om du gör det kan du förstöra 
internetuppkopplingen mot Bahnhof för alla grannar i din port. Orsaken är att det i varje port finns en 
"internetväxel" från Bahnhof som går till alla lägenheter. Den stänger av sig själv om den matas med 
en internetuppkoppling "från fel håll", vilket olyckligtvis har hänt. 
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