Marskalken 2 informerar
Bredband 2 fortsä er

Vecka 5 kommer ni som anmält ert intresse
för Bredband 2 att bli uppringda av företagets kundtjänst. Underlaget är den lista som
föreningen sammanställt där era telefonnummer och e-postadresser nns noterade.
Kundbevakarna vill ställa frågor om ert
intresse för IP-telefoni etc. Ni kan själva
passa på att ställa alla de frågor ni har om
det nya bredbandet.
I mitten av februari avser Bredband 2 att
provköra systemet. Förhoppningsvis går det
helt smärtfritt men oförutsedda saker kan ju
ändå hända.

Hushållssopor som blir kvar

Införda arbetsmiljöregler har medfört att de
som hanterar våra hushållssopor inte tar med
sig säckar som väger mer än 15 kg.
Tunga sopor som tom askor, blomkrukor
och annat hör inte hemma i vårt sopnedkast.
Bag-in-box ska inte heller ner i sopnedkastet
– även om vi kan tycka att det är hushållssopor. Boxen är en förpackning och hör hemma
i återvinningen. Vi hoppas att ni alla vill göra
en insats för att vår sophantering ska fungera.

Blå lådorna

De blå lådorna är till för tidnings- och pappersinsamling. Med papper menas skriv-, ritoch kopieringspapper, reklamblad, kataloger
– ja till och med pocketböcker med mjuka
pärmar kan slängas här.
Men det nns pappersvaror som inte hör
hemma i den blå lådan. Kuvert är gjort av
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papper men har ett klister som gör att de inte
ska lämnas i blå lådan.
Ofta förekommer bag-in-box, äggkartonger
och andra förpackningar i pappersinsamlingen. Alla förpackningar ska återlämnas till
återvinningsstationerna Johan Enbergs v 50
eller vid T-banan Västra skogen.

När kallar vi på jouren

Uppstår det fel i gemensamma utrymmen ska
du i första hand kontakta Storholmen. Händer något utanför arbetstid bör du kontakta
ditt trappombud eller någon i styrelsen innan
beslut fattas om att kalla på jouren.
Journumret ska endast användas i akuta situationer som t ex översvämning, ”farlig el”
eller fara för liv och lem.

Visa hänsyn även före 20.00

Vi har alla behov av lugn och tystnad i våra
liv. Hos barnfamiljer kan detta inträffa även
före 20.00 på kvällarna.
Tänk på att dina aktiviteter kan höras även
utanför din lägenhet och till och med vara
störande för grannar.

Styrelsen den 3 februari 2011

