
🎄 Glad advent från Styrelsen! 🎄  
 
En påminnelse nu till jul är att hålla koll på levande ljus och se till att brandvarnare fungerar.   
 
Renovering:  
Styrelsen arbetar mycket med kommande renovering av fasad, fönster och balkonger. I 
nuläget upphandlas projektledare till renoveringen som planeras att påbörjas under 2019. Så 
fort vi har valt en projektledare kommer vi gå ut med information om detta och sedan hålla er 
uppdaterade på vad som händer i projektet.  
 
Trivselregler:  
Brf. Lyckohjulet 5 trivselregler finns uppsatta i varje port samt på hemsidan. De är skrivna 
för att bidra till en god stämning i föreningen, vi vill därför be alla i huset att följa dessa.  
 
Miljöstugan:  
Vi vill uppmana alla att hjälpas åt att hålla ordning och källsortera enligt konstens alla regler i 
miljöstugan. Rengöring utav sopkärlen och miljöstugan kommer att ske i början av 2019.  
OBS. grovsopor är förbjudet att slänga i soprummet. Möbler och grovsopor ska slängas på 
tippen, Stadsmissionen i Liljeholmen tar även emot hela och rena prylar. Det går även att 
lämna textilier på Hemtex och kläder på Hennes och Mauritz mot rabattkupong. 
 
Matavfall:  
Vi vill passa på att påminna alla att det finns möjlighet att kompostera. Det görs i det bruna 
kärlet i miljöstugan. Använda alltid de bruna papperspåsarna som är avsedda för 
kompostering. Genom att kompostera mer matavfall kan vi spara på både miljön och avgiften 
för sophämtning.  
 
Källarförråd: 
Boenden har ombetts märka upp källarförråden i flera omgångar och efter tömningen av 7 st 
förråd under trädgårdsdagen finns ytterligare 36 st som är ouppmärkta. Om du är osäker på 
om just ditt förråd är uppmärkt maila styrelsen med info.  
 
Tvättstugan:  
En timer finns på vardera tvättmaskin så att det inte går att använda maskinerna efter 
ordinarie tvättider.  
 
Autogiro:  
För dig som vill ha avgiften på autogiro så finns en blankett att ladda ner på nya hemsidan.  
 

Vi önskar alla en god jul och ett riktigt gott nytt år! 
Maija, Sofia, Selamawit, Birgitta H och Marja.  

 

Om du har frågor eller idéer på hur vi kan göra vår förening bättre så får du gärna kontakta  

oss via hemsidan, där lägger vi även ut löpande information på vad som är på gång i föreningen. 

www.lyckohjulet5.se 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=TFBuvJqy32pPQTSCSoKE0jjO4YrPHPu8mB71%2Bju%2FySM%3D&url=www.lyckohjulet5.se
http://www.lyckohjulet5.se/

