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Månadsavgiften 
På föreningens medlemsmöte torsdagen den 28 nov. informerades om avgifterna för 2014. 
Månadsavgiften höjs med 1,4 %, (kallhyra). 
Uppvärmning: Minskas med 2,78 % 
Kabel-TV ökar med 1 kr. Ny avgift 62 kr.  
Garage oförändrad avgift. 
Internet 125 kr/mån. (oförändrad). 
 
Exempel på månadshöjning: 

37 m2 = 13 kr,  62 m2 = 15kr, 78 m2 = 18 kr, 85 m2 = 21 kr, 95 m2 = 21 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. Tänk på att när du trycker på 
brandvarnarens knapp och den ljuder så är det bara batteriet du 
kollar! 

 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    

 

Nyårsraketer 
Nyårsraketer är fint och festligt tycker vi väl alla, men tänk på att det är förbjudet att  
avfyra raketer inom föreningens område. Tre Högars park är ett bra ställe för den som  
vill avfyra egna raketer. Tänk på säkerhetsavståndet!  
Tre Högars Park är dessutom en bra utsiktspunkt för att se fyrverkerierna över Lund  
med omnejd. Många, särskilt hundägare, uppskattar om alla visar hänsyn och inte  
kastar s.k. smällare inom vårt område.  
 



Återvinning kartonger 
Hur mycket betalar vi för att tömma luft? Alltför många slänger kartonger/mjölkpaket utan 
att riva sönder eller vika ihop dessa. Varje tömning kostar 1500 kr. Det får plats 3 till 4 
gånger så mycket i containern om alla kartonger rivs sönder/pressas ihop jämfört med när 
kartonger, mjölkpaket etc. slängs som de är.  
 

                        
 

Matavfall 
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. 

Garage 
Det händer tyvärr stölder i våra garage. En bidragande orsak till detta har varit slarv med att 

låsa garageporten. Tänk på att en olåst garageport ger tillträde till samtliga garage i 

byggnaden.  
  

Trapphusen får inte användas som förvaring 
Lägg inte ut dörrmattor eller ställ cyklar, barnvagnar eller andra föremål i trapphusen. Dels är 

det inte tillåtet ur brandsäkerhetssynpunkt eftersom Räddningsverket betraktar trapphusen 

som utrymningsvägar och dels kan lokalvårdarna inte städa ordentligt. 

 


