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Grillfesten 
Lite duggregn och mörka moln hindrade inte årets grillfest från att bli en av de mest välbesökta. 
Grillfest och julfest (i år den 4 december) är två viktiga tillfällen där man under trevliga former kan 
lära känna andra medlemmar i föreningen. Detta bidrar säkert till den trygghet i boendet som under-
sökningar visat att folk värderar mycket högt. 
 
 

Bra kan bli ännu bättre 
Vicevärden och vi i styrelsen får ofta höra från medlemmar att detta är ett 
trivsamt och välskött område att bo i.  
Men det finns saker som kan skapa irritation och missämja: 
 
Tvättstugor 
Vid flera tillfällen har manglar använts på ett felaktigt sätt, vilket inneburit reparationskostnader på 
drygt 4 000 kronor. Läs instruktionerna! 
 
Det är viktigt att luddlådan på torktumlaren töms efter varje användning annars finns risk att över-
hettningsskyddet löser ut och stoppar maskinen.  
 
OBS! Om du upptäcker fel på utrustningen i tvättstugorna måste du rapportera detta till vaktmäs-
tarna eller vicevärden. Om du inte får kontakt med dessa gör du en felanmälan på  
telefon 046-210 85 00. 
 
 
Sophantering 
På förekommen anledning upprepar vi följande: Det är totalt förbjudet att lämna elektronisk utrust-
ning som radioapparater, TV, videobandspelare, mixer, mikrovågsugn m.m. samt vitvaror och möb-
ler i anslutning till containrar för sopsortering. 
Som konsument kan du lämna detta gratis på Gastelyckans återvinningscentral. När föreningen läm-
nar något på Gastelyckan kostar det pengar eftersom föreningen klassas som företag. 
Öppettider är normalt på Gastelyckan: Mån-Fre 13-19, Lör-Sön 9-15. 
 
 



Nedskräpning inom området 
Trots tidigare uppmaningar att hålla rent ökar nedskräpningen inom vårt bostadsområde. Vid fredags 
städningen plockar vaktmästarna upp bl.a. tomma cigarettpaket, aluminiumburkar, plastflaskor och 
ett hundratal cigarettfimpar från våra gångar och rabatter.  
 
Dessutom ligger det ofta plastpåsar med hushållsavfall i papperskorgarna.  
Hushållsavfall skall slängas i därför avsedda sopinkast!  
 
 
Sandlådor 
De två sandlådor med ”leksand” som finns på gårdarna mellan hus 1-3 & 13-15 har försetts med ny 
sand och lådorna har utrustats med så kallat ”kattnät” för att förhindra att katterna uträttar sina be-
hov i sanden.  
 
 
Störningar 
Tänk på dina grannars nattsömn. Håll en låg volym. Skall du ha fest så förvarna dina grannar! 
 

Vi i styrelsen önskar medlemmarna en 
trevlig och skön höst! 

 

 


