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Nr. 175 sedan starten

Råttor, igen!
Vi har fortfarande problem med råttor i byn, även inomhus.
Styrelsen vill därför påminna om att det är förbjudet att mata fåglar
eftersom maten kan spilla ner på marken. Att lägga frö och mat direkt
på marken är mer än förbjudet.
Anledningen till detta är att fågelmat även fungerar som råttmat och
våra avtal om skadedjursbekämpning gäller inte om det matas fåglar
i området.

Bolinderbyns checklista inför
jul och vinter
För att inte drabbas av
obehagliga överraskningar tänk
på följande:
✓ Var försiktig med levande
ljus!
✓ Byt batteri i brandvarnaren
och funktionstesta den.
✓ En smart idé är att testa även
jordfelsbrytaren.
✓ Brandsläckare och brandfilt är
julklappar med omtanke i år
också.
✓ Gör det enklare att ploga snö
genom att ta bort allt som
blockerar gångvägarna.
✓ Parkera inte så att infarter
blockeras, då går det inte att
snöröja.

Och så lite om sopsortering
Då det troligen blir mer att
hantera nu inför jul än vanliga
veckor ber vi om hjälp att hålla
ordning vid återvinningsstationen.
Enligt uppgift från leverantören
kommer kärlen för plast och
papper att tömmas ungefär
som vanligt med eventuellt
någon dags förskjutning.
Är det fullt i ett kärl,
titta i nästa samt
packa så effektivt
om möjligt.

Vik ihop och platta till!
En liten påminnelse kan också
vara på sin plats: större
emballage som ex Tv-apparater
och liknande ska helst inte alls
kastas hos oss utan hänvisas till
Kommunens uppsamlingsplatser.

Mobil
återvinningscentralen
besöker
parkeringen
vid
Bolindervallen:
7 februari kl. 11-14
18 april kl. 11-14.
Julgranar kan lämnas utanför
tvättstugan och kommer att
hämtas 25:e januari.

Möjligheten att spela pingis
finns
kvar,
dock
bara
föreningens medlemmar som
bor tillsammans kan vistas
samtidigt i lokalen.
Vi uppmanar alla boende att ta
ansvar
och
alltid
följa
myndigheternas
råd
och
rekommendationer!

Vart?
Presentpapper
→ pappersförpackningar.
Presentsnören
→ hushållssopor.
Värmeljuskopp
→ metallförpackning
Trasiga lampor
→ el-burens lamplåda
Batterier
→ i batterilådan utanpå elburen.

Nedfrusna brevlådor

Föreningslokalen

Kommande styrelsemöten

Under rådande omständigheter
kommer föreningslokalen att
inte kunna bokas för möten,
kalas och mindre fester.
Vi följer Folkhälsomyndighetens
råd och riktlinjer gällande
smittspridning och nuförtiden
hålls
även
styrelsemöten
digitalt
med
hjälp
av
videokonferensverktyg.

11 Januari

Kylan börjar komma och låsen
på brevlådan kan frysa och bli
svåra att låsa upp. En låsspray
som innehåller grafit är bästa
valet
för
att
förebygga
problemet. Leverantören tipsar
om Assa Abloy De-icer spray för
att tina ett redan fruset lås.
Man kan även applicera stearin,
vax eller paraffin på luckans
kanter så fryser de inte fast.
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