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God Jul alla medlemmar!
Detta blir det sista numret för året. Jag lär inte hinna med att få ut ett nummer till. Det 
är alltså det sjätte numret och jag hoppas att ni tycker att det är lagom många per år. 
Ambitionen var från början åtta men tidsbrist och materialtillströmning styr naturligtvis 
utgivningstakten. Bävernytt är en av flera informationskanaler för oss. Andra kanaler är 
Öppet Hus, Webb och lappar som läggs i era brevlådor eller sätts upp på anslagstavlor i 
fastigheten. Än så länge innehåller webben inte speciellt mycket men under nästa år ska 
vi se till att fylla den och hålla den uppdaterad.

eller den brandvarnare som styrelsen delade ut för 5-6 år sedan. Hursomhelst ska de 
nya brandvarnarna sättas upp upp oavsett om brandvarnare finns eller ej. Även 
Familjebostäder gör på samma sätt för att försäkra sig om att lägenheterna är rätt 
utrustade. Vi vill därför påminna om att denna installation är beslutad av styrelsen 
eftersom en ny lag träder ikraft vid årsskiftet. Vi ber er därför att släppa in 
Energihantverkarna för denna installation. För mer information om brandskydd, se 
Medlemspärmen flik 16:2.

Installationen av brandvarnare – några ord
De allra flesta har nu fått brandvarnaren installerad av Energihantverkarna. 
Under arbetets gång har vi förstått att det uppstått frågetecken. Några av er 
har gamla brandvarnare uppsatta, kanske är det brandvarnare ni köpt själva

Sopnedkast/Sopsug

Så har det hänt igen… sopstopp
Vi har fått kalla in servicepersonal som rensat upp i ett av våra 
sopnedkast. Någon har kastat kartonger/kartongpapper som 
fastnat i systemet. Dessutom hittade man gamla skor som också
fastnat!! Som du vet kostar det extra varje gång vi får stopp. 
Därför påminner vi om vad som är lämpligt eller olämpligt att 
kasta i sopnedkastet. Soporna försvinner ju inte i samma ögonblick 
som man stänger luckan – de har en lång väg att vandra. 

Lämpligt
• Soppåsar som knutits ihop så de inte läcker
• Enstaka, lösa tidningar

Olämpligt
• Kartonger, kartongpapper
• Lösa tetrapak med vätska kvar i botten
• Gamla skor (och även nya skor)
• Pinnar
• Lösa metallföremål
• Lösa föremål överhuvudtaget är olämpligt

Sopor som ej är lämpliga att kasta i sopnedkastet slängs i vårt grovsoprum. I de fall det 
handlar om elektronikskrot, TV-apparater, radio eller vitvaror(kyl, frys, tvättmaskiner 
etc.) hänvisar vi till återvinningsanläggningarna i Högdalen eller Östberga. För mer 
information, se Medlemspärmen flik 23:1.

Sopstopp



Information från medlemsutskottet
Medlemsenkäten
Ett stort varmt tack till alla er som besvarade och lämnade in enkäten om fritids-
intressen. Vi har nu gjort en sammanställning på de önskemål som har framkommit 
angående kurser och aktiviteter framöver. Om du har ytterligare tips på aktiviteter eller 
önskar att få ta del av sammanställningen så är du välkommen att ta kontakt med 
Marina Axelsson i 58:an. Vi har nu kommit fram till några aktiviteter som vi tänkte 
starta upp med år 2003 och det blir till att börja med Julgransplundring den 13:e januari 
klockan 19. Vidare information om den kommer ni att få genom anslag i era portar när 
det närmar sig. Vi har även tänkt ha en vinprovarkväll i januari. Anmälan till den 
kommer att vara bindande. Fram emot mars så kommer temat vara avkoppling. Vi 
kommer då att erbjuda kvällskurser i hudvård för de som är intresserade.

Julgransplundring
Till årets julgransplundring är alla mellan 0 – 100 år välkomna! Vi 
kommer gemensamt att dansa ut julen och sedan blir det Kaffe med
dopp för de vuxna och fiskdamm för barnen. Lokal frågan är inte riktigt 
löst men finns det hjärterum så finns det stjärterum eller var det tvärs 
om. Ju fler vi blir desto roligare blir det och det vore väldigt roligt om 
vi får se lite ansikten där som inte brukar vara med. Se vidare anslag 
som kommer upp i början av januari.

Vinprovarkväll
Preliminärt räknar vi med att vinprovarkvällen blir den 22:a  
januari. (Alternativt datum är den 15:e januari). Anmälan till 
den kommer som sagt att vara bindande och komma ca 1 
vecka i förväg. Vi kommer denna gång koncentrera oss på ett 
antal välsmakande röda viner i olika prisklasser. Det kan bli en 
liten, låg självkostnadssumma för hela arrangemanget men 
mer information om det kommer i samband med anmälan till 
denna trevliga kväll. 

Vi i medlemsutskottet vill avslutningsvis passa på
att tacka för det intresset ni har visat i olika 
sammanhang under året och önska er alla en 
riktigt avkopplande och fin jul samt ett riktigt gott 
nytt år. På återseende 2003.

Varma hälsningar från oss alla i Medlemsutskottet



Vi ses igen, 
nästa år, då
kommer nya 
nummer av 
Bävernytt

Information från styrelsen
Årsstämma, motioner

Jo, det är ett bra tag till årsstämman men motionerna ska vara inlämnade senast 28:e 
februari 2003, alltså inom ca 2 månader – tiden går snabbt. Motioner lämnar du till 
någon i styrelsen eller helt enkelt i den vita brevlådan som finns uppsatt i rummet 
bredvid tvättstugan.

I samband med Öppet Hus hade vi också premiärutdelning av 
Medlemspärmen till alla er som var där. De sista veckorna av året delar 
styrelsen ut resterande Medlemspärmar till de som ännu inte fått den. 
Den nya Medlemspärmen är fylld med fakta och hjälp för boende i vår 
förening. Pärmen tillhör lägenheten och är det så att du, mot förmodan, 
skulle flytta ska du lämna över den till nästa boende. Den kommer att 
uppdateras med ny information när något av innehållet måste ändras. Här 
hoppas vi att du hjälper till att sätta in de nya blad som delas ut och 
kastar bort de gamla!

Julklappar och Medlemspärm

Ett varmt och stort TACK till Medlemsutskottet för årets sista Öppet Hus 
med Lucia, glögg och fika. Ni som kom fick era julklappar då. Medlems-
utskottet delar i dagarna ut julklappen till er som inte var med vid Lucia. Vi 
vill också tacka Liisa som har slagit in alla klapparna. Vad det är? Det är väl 
ingen som öppnar före julafton?

Till sist 

En Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
Önskas alla av styrelsen
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