
Ingen höst utan fest  
Nu när semestrarna är över och de flesta är tillbaka 
i Spånga har vi tänkt ordna en liten gårdsfest. Det är 
alltid trevligt att träffas och lära känna sina grannar. 
Lördagen den 7 september kl. 17 bjuder vi de boen-
de på grillad korv med potatissallad och kaffe/te med 
kaka efteråt. Välkommen!

För att kunna planera inköp ber vi dig, som vill vara 
med, att lägga bifogade talongen i föreningens brev-
låda senast den 4 september. Skriv ditt namn och hur 
många vuxna och barn det gäller.

Värme- och varmvattenstopp
Vår fjärrvärmeleverantör, Stockholms Exergi, kom-
mer att utföra arbete på fjärrvärmenätet i Lunda, Näl-
sta, Solhem, Spånga och Sundby.

Värme och varmvatten kommer att vara avstängda 
torsdagen den 15 augusti mellan kl. 8–21. Under av-
stängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Skadegörelse
I somras förekom tyvärr både inbrott i fordon och 
skadegörelse i form av en repad bil på vår parkering. 
Råkar du ut för detta är det bra om du fotograferar 
och sparar dem som framtida bevismaterial och som 
underlag för anmälan till försäkringsbolag. Informera 
polisen om materialet.

E-post
Våra infoblad skickas numera ut via mail. Eftersom 
vi saknar fungerande mailadress till dig får du bladet 
i din brevlåda. Har du mail som du läser regelbundet, 
meddela oss det på talongen. Tack på förhand.

Dammsug ventilerna rätt!
Ungefär en gång per månad bör du dammsuga runt 
samtliga frånluftsventiler. Se till att ventiltallrikens 
läge inte ändras när du gör rent den. Ändras läget, 
ändras också ventilationsinställningen. Använd inte 
trasa för att torka ventilerna.

Eftersom det alltid finns dammpartiklar i luften inom-
hus, bildas det smutsavlagringar i taket när luften cir-
kulerar runt ventilen. Torkar du med trasa över dessa 
avlagringar, blir det fula fläckar i taket. Använd istäl-
let dammsugaren med borstmunstycket på.

Vi ses på gårdsfesten!
Hälsningar från
Styrelsen

Frånluftsventiler finns i kök, badrum och garderob

Augusti
2019

Namn__________________________________  Hus nr:____  Antal vuxna  _____  Antal barn ______

Jag har fungerande mailadress:__________________________________________________________

Lägg talongen i föreningens brevlåda i nr 18.

✂


