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Bomöte torsdag 31 oktober 
Välkommen till årets bomöte torsdag 31 oktober kl 19 – som vanligt i Svindersviks Föreningslokal 
bredvid Gula Huset. Både medlemmar och hyresgäster är varmt välkomna. Vi kommer att berätta om 
några nyheter och du har chansen att ställa frågor. Den här gången kan vi tyvärr inte bjuda på något 
efter mötet eftersom restaurangen på Henkan fortfarande är stängd. 

Små barn kan leva farligt i trapphuset 
På nästan varje våningsplan i våra trapphus finns ett farligt mellanrum vid golvet, vid sidan om 
hissdörren, där trappräcket börjar och slutar. I förra veckan var det nära att ett litet barn hade halkat 
ner i mellanrummet vilket hade kunnat leda till en allvarlig olycka. Styrelsen uppmanar därför alla 
småbarnsföräldrar att uppmärksamma denna risk. 

Mycket pengar sparade på sophämtningen 
Nu har vi minskat sophämtningen till ett sopkärl i veckan i de allra flesta portarna. 
På detta sätt har föreningens kostnader minskat med omkring 100 000 kr per år! 
Grattis och en guldstjärna till alla som hjälper till att bära sina förpackningar till 
sopstationen vid busstorget!  

Lediga platser i 35-garaget 
Visste du att det finns lediga platser i garaget vid port 35? Om du har en stor bil och tycker att burarna 
gör det krångligt att köra in och ut kan vi diskutera att kanske ta bort en eller annan burgrind. 

Inget brandfarligt på din garageplats 
Brandmyndigheten varnar oss. Vi har för mycket brandfarligt på våra garageplatser. Även om det inte 
börjar brinna just där så kan en brand förvärras av ägodelar som inte har i garaget att göra. Dit hör 
exempelvis möbler, kartonger, vätskor och annat. Styrelsen kommer att kontakta garagehyresgäster 
som måste rensa på sina platser. Om detta inte utförs kan platsen sägas upp. 

Vitvaror kan hämtas av Föreningskontoret 
Om du behöver göra dig av med kyl/frys, spis, badkar, toalett, tvättställ eller liknande kan du be 
Svindersviks och Henriksdalshöjdens Föreningskontor om hjälp mot betalning. Expeditionen i Gula 
Huset är öppen vardagar 07.30 – 13.30 utom på onsdagar då det i stället är öppet kl 16.30 – 19.30. 
Telefon 08-640 45 45 

Säkra brevlådor till din lägenhetsdörr 
Det finns säkra brevlådor som kan monteras på insidan av din befintliga lägenhetsdörr. De försvårar 
insyn och innebär ett säkrare brandskydd än brevinkastet. Kontakta styrelsen om du vill veta mer. 

Sopkvastar i varje port 
Styrelsen kommer att köpa sopkvastar till varje port – en mot gatan och en mot gården. Använd dem 
för att sopa ut höstlöv, snö och sand som hamnat innanför entrédörren eller närmast utanför. Eller för 
att borsta av snön utomhus på dig själv, dina barn eller deras leksaker så de slipper ta med sig snön 
inomhus. Vi hoppas att kvastarna inte försvinner eller missbrukas. Skriv i så fall till styrelsen och 
berätta. 
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