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Månadsavgiften 
På föreningens medlemsmöte torsdagen den 29 nov. informerades om avgifterna för 2013 
Månadsavgiften höjs med 1,1 %, (kallhyra). 
Uppvärmning: oförändrad avgift. 
Kabel-TV sänks med 9 kr. Ny avgift 61 kr.  
Garage oförändrad avgift. 
Internet 125 kr/mån. 
 
Exempel på månadshöjning: 
37 m2 = 9 kr, 62 m2 = 17 kr, 78 m2  = 24 kr, 85 m2 = 28 kr, 95 m2  = 32 kr 

 
 

Advent - Jul – Levande Ljus – Brandfara 
För att vi alla tryggt skall kunna njuta av den stämning levande ljus ger, erinrar vi om 
brandskyddsföreningens råd och tips: 
• Kolla att brandvarnaren fungerar och investera gärna i en s.k. brandfilt och en 

pulversläckare. 
• Undvik mossa och andra lättantändliga dekorationer i adventsljusstaken, som 

helst skall vara i keramik eller metall. 
• Blås alltid ut ljusen innan du lämnar ett rum. 
• Placera inte tomtebloss i granen. 
• Låt aldrig barn vara ensamma i rum med levande ljus. Förvara tändstickor på 

ett barnsäkert sätt! 
• Andra vanliga brandorsaker värda att ägna en tanke under hela året är 

kokande olja eller annat fett på spisen och torrkokade kastruller    

 
 

Halkrisker  
Nu är det vinter och snö i Skåne med halk- och fallrisker. Försiktighet rekommenderas! 
Vaktmästarna jobbar hårt med snöröjning och halkbekämpning både vardag och helg! 
 

     



ÖVERDOSERING  
Överdosering av tvättmedel är ett bekymmer. Uppskattningar säger att upp emot en fjärdedel 
av allt tvättmedel används helt i onödan. Det motsvarar tio tusen ton tvättmedel varje år i 
Sverige. Överdoseringen är inte bara ett miljöproblem – utan också en merkostnad.  
För mycket tvättmedel riskerar att leda till klåda och allergibesvär, eftersom maskinen får 
svårare att skölja bort alla tvättmedelsrester. På sikt byggs det upp lager i slangar och inuti 
tvättmaskin vilket kan medföra att ventiler sätts igen. 
 
Möjligen är överdoseringen rester av ett gammalt beteende. Tidigare använde tvättmaskiner 
mycket vatten. Dagens maskiner är mer vattensnåla – de väger in tvätten och anpassar både 
energi- och vattenmängd. Men utan att tvättresultatet försämrats. Dels har tvättmedlen blivit 
effektivare, också vid lägre temperaturer. Dels har den mekaniska bearbetningen, det vill säga 
hur kläderna gnuggas mot trumman och mot varandra, förbättrats. Men våra tvättvanor har 
också ändrats. 
– Vi har inte på oss kläderna lika länge som för tjugo år sen, generellt är tvätten inte lika 
smutsig, säger Anne-Charlotte Hanning, som forskar om tvättprocessen på Swerea IVF. 
 
Har du tagit lagom mycket tvättmedel? Stanna kvar tills tvättprogrammet startar. Löddrar 
det? Då har du använt för mycket tvättmedel.   
 

 

Matavfall 
Du som ännu inte hämtat ut ställ och påsar uppmanas att göra detta omgående. 
Påsar för matavfall finns tillgängliga i barnvagnsrummet i resp. trapphus. 
 

   
Bild 1. Bild 2. Bild 3. 

1. Lägg lite tidningspapper eller hushållspapper i botten på påsen. Även om påsen är av  
våtstarkt papper så tål den inte hur mycket fukt som helst. 

2. Packa inte mer än upp till markeringen som finns på påsens insida. 
3. Vik ihop påsen väl och bryt till ett par "öron" på påsen så att den inte öppnar sig. 

Om påsarna öppnar sig alt. spricker av väta kan matavfallet ramla genom bottengallret och 
ställa till problem vid tömning. 

 

 

 
 

önskar  
vicevärd och styrelse 


