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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

Reservera gärna tisdagen den 2 december kl 18 
för vårt årsmöte, i kvarterslokalen. Kallelse har 
du redan fått din brevlåda. Det brukar alltid 
komma upp frågor från medlemmarna, som kan 
vara intressanta att ta del av, och så blir det ju 
fika! Välkommen!

Många är så duktiga på att sortera plast i våra 
miljöhus, så att vi har fått sätta in ett extra kärl 
för plasten. Därför har återvinningskärlet för 
metaller har fått flytta på sig. Kolla så att du 
slänger i rätt kärl! Tack, säger miljön! 

Nu när adventstiden närmar sig kan det vara bra 
att kolla brandvarnaren och byta batteriet. På 
Brandsakert.se kan man bl a läsa att när man 
trycker på testknappen kollar man att batteriet 
har kraft och att brandvarnaren tjuter som den 
ska. För att prova själva rökdetekteringen kan 
man hålla ett nysläckt stearinljus under varnaren.
En brandvarnare reagerar på partiklar i luften, 
och med tiden ansamlas partiklar inne i 
brandvarnaren, som då kan fungera sämre. Efter 
8-10 år är det dags för en ny brandvarnare. I kök
kan det vara lämpligt att byta den oftare.

Vaktmästaren kommer att märka upp skrotiga 
cyklar som kan antas vara övergivna eller 
bortglömda av tidigare medlemmar. Om ingen 
ägare ger sig tillkänna kommer cykeln att rensas 
bort. Inga cyklar kommer att slängas i 
brådrasket, alla kommer att få gott om tid för att 
ta hand om sin cykel själv.

Styrelsen arbetar bl a med festlokalen. Den har ju en 
del år på nacken, och nu är det dags att förnya den. 
Det innebär att lokalen kommer att vara stängd för 
renovering under december till februari, men sedan 
öppnas den igen, finare än på länge, renoverad och 
fräsch, med bl a ett jättefint nytt och större kök.

Låset in till grovcontainern skall alltid vara låst. 
Tänk på att barn annars kan ta sig in och komma till 
skada.       

Kom ihåg att andrahandsuthyrning måste 
godkännas av styrelsen. Tillstånd kan beviljas för 6 
månader i taget för ”godkända” anledningar, t ex 
arbete på annan ort eller att prova på samboskap. 

Vaktmästare Björns telefonnummer är 046-16 57 11, 
och telefontiderna är 07.00-07.30, samt 12.00-12.30. 
Du kan också lägga en lapp i brevlådan på lokalen, så 
kan Björn kontakta dig. ”Ordinarie” felanmälan görs 
till Riksbyggen 0771-860 860, som sedan slussar 
ärendet vidare till rätt ställe. 

Styrelsen önskar alla 

medlemmar en skön adventstid



Felanmälan till Riksbyggen: 0771-860 860


