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Medlemsmöte om planerade 
renoveringar 
Alla medlemmar kommer att kallas till ett möte 
om planerade renoveringar framåt. Mötet är 
planerat till början av februari. 

Döda grenar 
Snöstormen tog hårt på våra träd. Grenar föll 
till marken och andra hänger farligt löst. 

Styrelsen kommer att såga ner de hängande 
grenarna och se till så att dessa transporteras 
bort ihop med nedfallna grenar inom kort. 

Levande ljus och brandvarnare  
Vi påminner om att kolla batterierna i alla 
brandvarnare nu under juletider. Likaså om att inte 
ställa något i trapphusen, vilket kan ställa till det vid 
en eventuell evakuering. 

Sortering av matavfall 1 januari 
Som vi tidigare skrivit om blir det lag för hushåll att 
sortera ut sitt matavfall efter nyår. 

Påsar för matavfallet finns att ta nederst i 
miljöstugans bokhylla. Lämna sedan avfallet i 
behållaren utanför miljöstugan. 

Platta paket 
Tänk på att platta ihop era kartonger ordentligt 
efter alla julklappspaket innan ni kastar dem i 
avfallskärlen i miljöstugan. 

Blir det fullt, bygg inte berg. Börja med att vända 
på kärlet och tryck ner kartongerna som redan 
finns där för att skapa mer plats. Hjälper det inte, 
vänta ett par dagar med att slänga, eller åk till 
återvinningscentralen i Östberga och kasta där. 

Stort tack för att ni respekterar detta! 

Återvinn din julgran 

Insamlingen av julgranar pågår mellan 24/12 
2022 och 31/1 2023. Närmsta adress är 
Ystadsvägen 103 (vid Nytorps gärde). Platsen är 
markerad med en skylt ute på gatan och granen 
kan lämnas dygnet runt. 

Tänk på att ta av granen dess julpynt och 
eventuell granpåse. 

Det går också att tajma upphämtning av granen 
i en sopbil på Ystadsvägen 126: 

• Lördag 7/1 och söndag 8/1, kl. 10-11. 

• Lördag 14/1 och söndag 15/1, kl. 10-11. 

Ett alternativ är att lämna granen på återvinning 
i Östberga när som helst året om. 

 

Styrelsen önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

 
Kommande styrelsemöten 

Under 2023 är följande styrelsemöten planerade på måndagar kl. 18.30 till 20.30: 

23 januari, 6 mars, 17 april och 15 maj. Årsstämman är planerad till onsdagen den 24 maj. 

Kylan är här 
Styrelsen är medveten om att en del har det kallt i sina lägenheter. Vi gör kontinuerliga justeringar i 
värmesystemet för att det ska bli varmare. 

Ju mer värmen ökas, desto mer skapar det ljud från vattenvirvlar i rören och liknande rörelser som 
ger akustiska effekter. Vi försöker lägga oss på en nivå strax under att det låter för mycket, men att 
hitta rätt nivå är svårt. 

Tänk också på att en justering efter kraftigt sjunkande utetemperatur tar några dagar för att ge effekt. 

 

 

mailto:styrelsen@brittsgrannar.se

