
ALSKÄRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Julinformation
Uttjänta julgranar på ett ställe

Vändplanen behövs för snövallar. Julgranar placerars där-
för i buskområdet nära garagegaveln vid nedre infarten. I 
februari ser styrelsen till att granarna forslas bort.

Julklappspapper
Fyll den utdelade plastsäcken med julklappspapper och 

lägg den i grovsoprummet. Då spar vi på utrymmet i sopkär-
len för hushållssopor. Eftersom julklappspapper inte är återvinningsbart hör det inte heller 
hemma i kärlen för tidningspapper. Bryt alltid upp och platta till kartonger och emballage. 
Pressa ut luft ur plastsäckar. Vi debiteras för volym i grovsoprummet, inte vikt!

Mätaravläsning måndagen den 11 januari
Vecka 2 är fri från röda dagar och då tror vi att de flesta som rest bort är tillbaka. Måndags-

kvällen den 11/1 läser vi av vatten- och värmemängdsmätare för att stämma av det gångna 
årets faktiska förbrukning mot den preliminära debiteringen. När vi fått alla fakturor räknar vi 
ut var och ens exakta kostnader för 2015 och reglerar under- respektive överskott.

Vi startar vid 19-tiden. Är du bortrest, kontakta styrelsen för annan lämplig tidpunkt.

Vaksamhet - håll tjuven borta
Under jul-nyår är färre av oss hemma och en mörk och övergiven fastighet kan invitera till 

ovälkommet besök. Åker du bort be en granne ta in din post och skotta din gång när det snöar. 
Koppla in en eller flera timrar för att slå på och av lampor i fastigheten. Försök att få det att se 
ut som om huset är bebott! Vi som är hemma får komma ihåg att också hålla utkik i garaget. 
Det har tyvärr på senare tid utsatts för flera inbrott.

Snöröjning och halkbekämpning
Vi lejer inte bort all snöröjning och sandning inne på gårdarna, utan varje fastighet har 

sedan gammalt uppdraget att skotta och sanda gångvägen efter sin tomtgräns. När det blir halt 
kan sand hämtas i de blå eller gröna lådorna för att minska olycksrisken. Sopa inte bort snön 
från asfaltgången. Då åker tyvärr också effektivt all skyddande halksand ut till gräsmattan. 
Snöskyffel är bättre. Den glider på gruset som därmed i större utsträckning blir kvar där det 
gör bäst nytta.

Inga smällare eller raketer i garaget
Minns branden på nyårsnatten för elva år sedan!! Det får absolut inte förekomma någon 

som helst lek och aktivitet med smällare eller fyrverkerier i garagebyggnaden och uppe på 
besöksparkeringen. Vi får inte tveka att agera när det sker. Betänk riskerna också för under-
central och grovsoprum. Fungerar inte tillsägelse, ring polisen 114 14 eller i sista hand akut 
112.

God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen

2015-12-21 Tommy Bladh, Norrholmsvägen 106, tel 715 49 83.

Granar här



Nyårsdagen 2004 - inte bara den vanliga betongkepsen...

Det här vill vi inte uppleva igen, tro mig!


