Månadsblad December 2017

Snart är det jul. Tänk på brandrisken med alla levande ljus. Se gärna över era brandvarnare
(batteribyte rekommenderas den 1 januari varje år).
När det är dags att slänga alla kartonger från alla fina presenter – vänligen packa ihop och
platta till de lite snyggt – annars blir våra soprum överfulla direkt.
Tänk på miljön och sortera era sopor rätt.
Släng inget som ”sopgubbarna” inte kommer ta med sig.
Grovavfall lämnar du till den mobila miljöstationen som kommer till Frösunda Torg varannan
torsdag - på jämna veckor – kl. 1900-1930
Granen slängs på valfri återvinningsstation. Ej på gården eller gatan eller i våra soprum.
Tyvärr har vi märkt en ökning av inbrotten i Frösunda. Styrelsen diskuterar diverse åtgärder
och återkommer hur vi kan öka säkerheten. Gör det svårare för tjuven att ta sig in. Släpp tex
aldrig in någon okänd i trapphuset och dölj koden när du slår in den. Koden ska hållas hemlig
i den mån det går. Den som inte har koden att komma in har troligtvis inget i vår fastighet att
göra. Informera även era barn om detta. I dessa mörka tider rekommenderas även enkla
lösningar som tex timer på lampor. Många av de senaste inbrotten har skett på dagtid. Var
extra vaksam vid in- och utpassering i garaget. Håll ögonen öppna och hör av er direkt till
styrelsen och/eller polisen om ni märker något misstänkt.
Hissarna håller på att renoveras. Den första i port 31 är nu klar.
På tur står port 35 och port 37 under första halvan av 2018.
Vi påminner det allra vänligaste om att alla trapphus och källargångar måste hållas helt rena
från cyklar, pulkor, växter, rullatorer och barnvagnar etc då dessa är utrymningsvägar vid
eventuell brand.
Detta gäller även cyklar som låsts fast i räcket.
Vid frågor eller funderingar går det bra att maila eller ringa till styrelsen på:
info@frosundet2.se eller 08-122 04 160
Vänligen notera att dina frågor besvaras så fort som möjligt, men det kan ibland ta några
dagar eller veckor beroende på komplexiteten av din fråga.
Vissa frågor behandlas endast på våra månadsmöten.
Svar på många frågor kan även hittas på www.frosundet2.se
God jul och Gott nytt år önskar styrelsen.

