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Ja, se det snöar..... 

Nu har vintern kommit med snö och halka. Myrängens entreprenad plogar och 

sandar vår ”stora” väg och utrymningsvägen med planen mellan hus 16 och 18. 

Utanför portarna, gångarna och trapporna ner mot vägen ska vi sköta 

själva. Vi vill inte att någon ska halka omkull och göra sig illa. Sandlåda finns 

utanför varje port. 

Om alla hjälps åt så blir det inte så betungande för några enstaka. 

Styrelsen påminner också om trappstädningen. Det finns ett städschema i varje 

port. Om du inte kan din månad så hör av dig till styrelsen. Det finns villiga 

ungdomar i föreningen som gärna städar för en liten slant. 

Tänk på att vi är en självförvaltande förening när det gäller trappstädning, 

gräsklippning och snöskottning för att kunna hålla hyrorna nere. 

Ledlampor 

Styrelsen har återigen påtalat för Myrängens entreprenad att lamporna i många 

förråd lyser mest hela tiden. Vi hoppas att de hittar en lösning på problemet. 

Rökning 

Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen och påpekat att det luktar 

cigarettrök in i lägenheten. Styrelsen ber att du som röker ser till att du inte står 

för nära huset så röken går in i ventilationen till dina grannar. Och fimparna ska 

du förstås plocka med dig! 

 

 

 



Stammarna 

Våra stammar går i ett virrvarr ner genom husen. Det gör att det lätt blir stopp i 

rörledningarna. Vid ett möte med Myrängens entreprenad så påpekade firman att 

vid stamspolningen var det helt stopp i rören av FETT! 

Styrelsen uppmanar alla att först torka av överflödigt fett från stekpanna och 

stekgryta med hushållspapper innan diskningen. När fettet rinner ner i avloppet 

och kallnar så stelnare det och proppar igen rören snabbt. 

Hefab 

Föreningens ekonomiska förvaltare heter: 

Hefab redovisning och branschutbildning AB 

Får du ett brev från den avsändaren så är det inte reklam utan det måste öppnas. 

 

Vi hoppas att alla har möjlighet att njuta av några fina vinterdagarna i väntan på 

våren! 

Styrelsen uppmuntrar alla som har frågor och funderingar att lägga en lapp i 

föreningens postlåda i hus 14 eller maila styrelse@mjolner15.se så behandlas 

det på nästkommande styrelsemöte. 
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