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Parkeringarna
Handikapparkeringarna vid hus 5 och 7 är nu tillgängliga för besökande med funktionshinder
och för hemtjänst – fri parkering 4 timmar med p-skiva. Fr o m med den 1 december gäller det
också handikapparkeringen i anslutning till Rekordvägen 10. Ni som har hemtjänst bör
informera hemtjänsten om denna möjlighet.
Brandsäkerhet
Stearinljus och värmeljus tänds oftare nu när det är mörkare om eftermiddagar
och kvällar. Styrelsen vill därför påminna om att inte lämna ett rum med tända
ljus. Kontrollera också att din brandvarnare fungerar och byt batteri om det var
länge sedan byte gjordes.
Det är alltid bra att ha en liten handeldsläckare hemma eller alternativt en
brandfilt.
Av brandsäkerhetsskäl får man inte förvara varken barnvagnar, rullstolar eller barnleksaker
i trapphusen. Annat brandfarligt som ex vis skor, dörrmattor får inte heller lämnas utanför
dörren.
Vattenfall
Vattenfall har aviserat att de tänker färga fjärrvärmevattnet (varmvattnet) i höst
grönt med hjälp av pyranin. Detta för att snabbare kunna spåra eventuella läckor i
fjärrvärmenätet. Konsekvenser för oss boende framgår av bifogade information.
Cykelförråden
För att säkerställa att cykelförråden används av de boende som äger cyklar
har vi märkt alla cyklar med ett vitt buntband. Som ägare till en märkt cykel
måste du ta bort buntbandet senast den 10 januari 2016.
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Efter detta datum kommer cyklar som fortfarande har buntbandet kvar att forslas bort.
Skadegörelse
Tyvärr har några boende? barn? gäster? roat sig med att skrapa på hissdörrarna på
Rekordvägen 5 och 10. Det ser inte trevligt ut och kommer att kosta att
reparera. Vi får hoppas att det inte upprepas!
Syn av fasaderna
Styrelsen har gjort en kontroll av våra husfasader och upptäckt en del brister
som JM kommer att åtgärda inom ramen för 10-årsgarantin för putsen. Detta
kommer att ske senast våren 2016.
De påpekade också att inget bör ligga an mot putsen. Luta därför inte något
mot puts och ett särskilt obs gäller givare till utomhustermometrar som ju
många har. Sladden får inte ligga och skrapa på putsen exempelvis när det blåser
– tejpa fast den på fönsterblecket så att den inte hänger ner för långt.
Adventsmingel
Den 27 november klockan 19 träffas vi vid julgranen för sedvanligt glöggmingel.
Trivsel- och trädgårdsgruppen anordnar som vanligt. Välkomna!
Styrelsen
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