Brf Domarringen i Lund

BoNytt November 2012
Nya medlemmar hälsas ♥-tligt välkomna
till vår förening. Nyttig information (t ex stadgar och riktlinjer för utemiljön) hittar du på
vår hemsida, adressen är:
www.domarringenlund.se
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Ni som bor på första våningen har i er hall en
lucka i golvet där det finns avstängningsventiler för vatten och värme, som även betjänar
ovanvåningen. Om det skulle bli ett vatten eller värmeläckage, från er lägenhet eller den
som ligger ovanpå, är det ni på första våningen
som stänger av vattnet eller värmen. Titta gärna under luckan och bekanta er med rören och
avstängningarna, det underlättar när det väl
händer något akut. Det är också bra att kolla
någon gång så att det inte står fukt här.
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Information om förvaring av brandfarliga
vätskor:
I lägenhet får t ex sprayburkar eller gasolflaskor
av högst 5 liters storlek förvaras. Brandfarlig
vätska i behållare av högst 10 liters storlek. I
källarförråden får inga brandfarliga vätskor
förvaras.
I garage får bil och reservdunk på max 5 L förvaras. Inga brandfarliga gaser får förvaras där.
Ej heller brännbart material.

I miljöhus 2 kan det ibland bli fullt. Använd
gärna miljöhus 1 mer, där är det i regel gott
om plats i avfallskärlen.

Lämna gärna tips, förslag eller frågor till styrelsen i brevlådan på kvarterslokalen. ☺

☺

Nu när första advent närmar sig är det tid att
kolla brandvarnaren. Är det dags att byta batteri?
Nästa år firar Domarringen 25 år! Styrelsen
vill undersöka om det finns intresse för att
markera detta på något sätt och fira tillsammans. Du som kan tänka dig att t ex ingå i en
arbetsgrupp, anmäl ditt intresse till styrelsen.
Det går bra att lägga en lapp i brevlådan på
föreningslokalen eller anmäla dig på årsmötet.
Genom Riksbyggen kommer vi att få erbjudanden från Skådebanan. Dessa kommer att
sättas upp efterhand i miljöhusen.

Styrelsen vill påminna om årsmötet,
som ni redan har fått kallelse till.
Du/ni hälsas hjärtligt välkommen
torsdagen den 6 december kl 19.00
i kvarterslokalen. Dagordning enligt
stadgarna.
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Till sist vill styrelsen önska
alla medlemmar en
skön adventstid
♫♪☺♪♫☺♪♫☺♪♫☺♪♫☺♪♫☺

