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Råttor i Stockholm.

Sopcontainer

I
Stockholm
har
antalet
råttor
ökat
under
flera år och det gäller i hög grad även i Tensta
och på Sotingeplan. Vi har i vår förening ett
avtal med Anticimex om råttbekämpning och
det finns tre st ”råttfällor”. De kontrolleras
varje kvartal och det
finns nästan alltid spår
efter råttor i dem.
Det allra viktigaste vi
kan göra är att se till
att råttorna inte trivs här.
 Lägg inte ut mat till fåglarna (råttorna)
 Kasta inte skräp
 Lägg inte soppåsar utanför miljöhusen
 Se till att inte papperskorgar svämmar
över

Under vecka 20 (15 – 21 maj) kommer det att
finnas en container för grovsopor uppställd på
gatan mella Sotingeplan 40 och 42.
Passa på
och
kasta
saker du
inte
behöver,
städa i
ditt
förråd.
Du får inte kasta miljöfarligt avfall, typ målarfärg, däck och oljor ej heller elektronik och
elprylar.
Parkera ej på gatan då containern kommer att
placeras där. Man behöver hela sträckan
mellan Sotingeplan 40 till 42 för att placera
resepektive hämta containern

Fastighetsförsäkringen
Vi har bytt försäkringsbolag. Sedan den 1 april
har föreningen tecknat en ny fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg hos försäkringsbolaget: Protector Försäkring.
Du ska ha en hemförsäkring för dina personliga ägodelar och de delar i lägenheten som du
ansvarar för, t.ex. vitvaror, fönster och dörrar
och ytskikten i lägenheten.

Brandvarnare i lägenheten
Enligt våra stadgar är du skyldig
att ha fungerande brandvarnare i
din bostad. Glöm inte att kolla
dem då och då. Brandvarnare är en
färskvara och ska ersättas vart 5:e
år.

Vattenskador
Efter vårt stambyte har våra avloppsrör fungerat bra och det har inte uppstått någon skada på
rören. Men vi har ändå drabbats av vattenskador med avloppsvatten.
De som har
drabbats bor
på bottenvåningen i våra
hus och avloppsvatten
har kommit
upp på golven
genom brunnar i badrum och grovkök. Med
andra ord, det har blivit stopp i rören i krökarna i källare eller golv. Det beror på att man
spolar ner olämpliga saker i toaletten. Det har
varit kycklingben, bomullstoppar (öronpetare),
dambindor och diverse andra föremål.
Det är alltså jätteviktigt att vi inte spolar ner
olika saker i toan utan endast det som kommer
ur din kropp!

Blomplantering

Nyhet
Adils Matt- och Presentaffär har upphört.
I lokalen kommer det att öppnas en dam- och
herrfrisering.

Fritidskommittén ordnar med blommor som vi
ska plantera på våra gårdar. Planteringen är
bestämd till tisdagen den 16 maj kl. 18:30.
Information kommer att anslås i portarna.
Kom och var med och gör fint på ”din” gård.
Det kommer att finnas planteringsjord och
blommor till alla gårdar, tag med en liten
spade och en hink.

Fritidslokalen

Glad sommar!

Du som brukar hyra fritidslokalen och har
kvällsaktiviteter där. Det är viktigt att du visar
hänsyn till dina grannar, tänk på:
 Att det ska vara tyst efter kl. 22
 Att du inte får spela musik
 Att säga till dina gäster att de ska gå
över gatan till besöksparkeringen när
de ska röka, där finns också en askkopp
 Att dina gäster använder vår besöksparkering och inte utnyttjar gatan. Vi
har många utfarter från gårdarna och
parkeringsdäcket till gatan.

Önskar styrelsen!
Glest på besöksparkeringen

Fritidslokalen bokar du enklast via vår hemsida eller på bokningstavlorna vid våra tvättstugor.
Du går in på vår hemsida www.sotingeplan.se
Där du också kan boka tvättstugor, gästlägenheten och fritidslokalen. Har du glömt din inloggning så kontakta vicevärden.
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Alla frågor och funderingar om föreningen
kan ni komma till vicevärden med. Expeditionen är öppen varje helgfri måndag kl.
17:30–19:00. Sotingeplan 56. Tel. 760 03 12.
Mobiltel. 070 3267150. Föreningens hemsida: http://web.comhem.se/sotingeplan
I sommar har exp. öppet varannan vecka.

