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Premiär för Bladet!
Kommer när det kommer
Du håller i din hand det första exemplaret av Brf Östra Fyrisstrands 
informationsblad. På detta sätt kommer vi i styrelsen att skicka ut information 
framöver, lite då och då.

Gör inte som Astrid... 
I stort sätt sköts sopsorteringen föredömligt i vår förening. En nyhet är att hård- 
och mjukplast nu ska slängas i samma kärl. 
OBS att man inte ska överfylla kärlen, utan man måste fylla på där det fnns plats,  
annars kan det kosta föreningen extra!
Det händer att föremål hamnar fel. T ex elektronik-, keramik- och metallföremål får 
man  inte slänga i vårt sophus, utan man måste åka bort med sådana saker till den 
kommunala återvinningen – den närmaste är i Librobäck. 
Ni kanske minns 76-åriga Astrid Jonefeldt, som åtalades för ”nedskräpning” efter 
att ha slängt en stekpanna i sopsorteringen och inte i återvinningen... Ajajaj. Så 
gör inte en Astrid.

Du betalar visst för varmvattnet!
Visst är det skönt med en lång, varm dusch när det är kallt och ruggigt ute! 
Huvudregeln bör dock vara att spara på varmvattnet – även om man bor i 
lägenhet. Det kanske känns som om man inte betalar för vattnet – men det gör 
man faktiskt. Den gemensamma vattenförbrukningen ligger ju i månadsavgiften, 
och blir den högre än beräknat kan avgiften påverkas. Inte så kul för den som alltid 
spar på varmvattendropparna!
Och du – tänk på miljön och klimatet också.

Ett lyft för cykelrummet?
Har du en extracykel som inte används? Cyklar du bara på sommaren? Det går i så 
fall att förvara cykeln på vinden! Det är mycket trångt i cykelrummet, och de som 
cyklar dagligen har svårt att hitta plats för sina hojar.
Om du behöver assistans sista biten till vinden – säg till oss i styrelsen så kan vi 
ordna hjälp.


