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Julinformation

Granar här

Uttjänta julgranar på ett ställe
Vändplanen behövs för snövallar. Julgranar placeras därför
i buskområdet nära garagegaveln vid nedre infarten. I februari
ser styrelsen till att granarna forslas bort.

Julklappspapper - utan säck
I år delar vi inte ut en plastsäck till julklappspappret. I och
med ombyggnaden av soprummen finns inget bra plats för att
ta emot dem. I stället vänder vi det lediga hushållskärlet i miljörummet och i det kan man
lägga sitt papper. Packa och pressa samman julklappsembalaget så att det går max i kärlet.

Mätaravläsning måndagen den 8 januari kl 19
Vecka 2 är fri från röda dagar och måndagskvällen den 8:e läser vi av husens 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
2017och reglerar under- respektive överskott. Vi startar kl 19 med att knacka på dörrar.
Funkar inte datum och tidpunkt, kontakta styrelsen (styrelsen@alskaret.se) för annan passande tidpunkt.
VIKTIGT! Det måste gå att obehindrat läsa av mätarna. Röj undan hinder. Föreningens avläsare ska inte behöva slå knut på sig för att lirka in en digitalkamera eller spegel genomen smal öppning! (En ytterligare påminnelse om avläsningen kommer några dagar innan.)

Vaksamhet - håll tjuven borta
Under jul-nyår är färre av oss hemma och en mörk och övergiven fastighet kan invitera till
ovälkommet besök. Nacka har varit särskilt utsatt i höst. Åker du bort be en granne ta in din
post och skotta och trampa upp din ingång när det snöar. Koppla in en eller flera timrar som
slår på och av lampor i fastigheten. Försök att få det att se ut som om huset är bebott! Vi som
är hemma får även komma ihåg att också hålla utkik i garaget.

Snöröjning och halkbekämpning - alla har ansvar
Vi lejer inte bort all snöröjning och sandning inne på gårdarna, utan varje fastighet har
sedan gammalt uppdraget att åtminstone 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 pålagd halksand ut till gräsmattan. Snöskyffel är bättre. Den lämnar mesta sanden kvar.

Inga smällare eller raketer i garaget
Många av oss minns ännu branden i undre planet på nyårsnatten för tretton år sedan!! Flera
bilar totalförstörda, övriga sotskadade. Fem månader innan tillträde igen! Det får absolut inte
förekomma 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 undercentral och miljörum. Fungerar inte tillsägelse, ring polisen 114 14 eller i sista hand akut 112.
God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen
www.alskaret.se ... här går det att hitta nyheter och information
2017-12-21 Tommy Bladh, Norrholmsvägen 106, tel 715 49 83.

Nyårsdagen 2004 - inte bara den vanliga betongkepsen...

Det här vill vi inte uppleva igen, tro mig!

