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Byte	  av	  portkoder	  –	  12	  oktober	  
Måndag	  12/10	  kommer	  alla	  portar	  få	  ny	  portkod.	  Ett	  blad	  med	  er	  ports	  nya	  kod	  kommer	  delas	  ut	  
separat	  i	  brevlådan.	  
	  
Höststädning	  –	  24	  oktober	  kl.	  11.00	  
Dags	  att	  städa	  bort	  sommaren,	  alla	  är	  varmt	  välkomna	  inklusive	  hyresgäster!	  Vi	  samlas	  lördag	  
24/10	  utanför	  DW34	  kl.	  11.00	  och	  gemensamt	  tar	  tag	  i	  olika	  uppgifter	  som	  behöver	  göras.	  Vi	  
grillar	  korv	  enligt	  tradition	  på	  gården	  vid	  DW2-‐8	  efter	  städningen.	  
	  
Mobil	  miljöstation	  för	  farligt	  avfall	  –	  30	  oktober	  
Lämna	  farligt	  avfall	  och	  mindre	  elektronik	  hos	  den	  mobila	  miljöstationen	  som	  kommer	  till	  
Fruängens	  centrum	  vid	  busstorget	  fredag	  30/10	  kl.	  19.00-‐19.45.	  	  
	  
Balkongprojektet	  
Projektet	  är	  nu	  avslutat	  förutom	  de	  balkonger	  som	  åter	  ska	  glasas	  in	  enligt	  beslut	  på	  stämman.	  	  
Återigen	  vill	  vi	  tacka	  alla	  för	  visad	  hänsyn	  under	  projektets	  gång.	  
	  
Felanmälan	  
Kontakta	  alltid	  styrelsen	  via	  e-‐post	  eller	  telefon	  vid	  felanmälan.	  På	  sistone	  har	  onödiga	  utgifter	  
drabbat	  föreningen	  när	  boende	  ringer	  Riksbyggen	  direkt	  på	  saker	  som	  vi	  hade	  kunnat	  avhjälpa	  
inom	  föreningen.	  Däremot	  om	  ärendet	  är	  brådskande	  som	  till	  exempel	  en	  akut	  vattenläcka,	  
kontaktar	  ni	  Riksbyggen.	  	  
	  
FTI	  –	  Förpacknings-‐	  och	  Tidningsinsamlingen	  
Vi	  hoppas	  att	  alla	  fortsätter	  att	  kontakta	  FTI	  om	  att	  vi	  önskar	  återvinning	  närmare	  vår	  gata.	  
•	  Växel:	  08-‐566	  144	  00	   	  
•	  E-‐post:	  info@ftiab.se	   	  
•	  Hemsida:	  www.ftiab.se	  
	  
Tänk	  på	  miljön	   	  
Eftersom	  vi	  måste	  vara	  rädda	  om	  den	  värld	  vi	  lever	  i,	  vill	  vi	  uppmuntra	  alla	  att	  inte	  spola	  vatten	  i	  
onödan,	  släcka	  lampor	  i	  de	  rum	  man	  inte	  vistas	  i,	  inte	  vädra	  onödigt	  länge	  samt	  källsortera	  så	  gott	  
ni	  kan.	  Närmaste	  källsorteringsstation	  finns	  vid	  den	  stora	  parkeringen	  vid	  tunnelbanan.	  
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