
 

 
Vi i styrelsen hade årets nionde styrelsemöte torsdag den 15 september. Här nedan 
följer en del av den information som behandlats på styrelsemötet: 
 
Kalla lägenheter 
Vi är medvetna om att vissa lägenheter är väldigt kalla just nu och beklagar 
detta. Så ska det naturligtvis inte behöva vara! HSB kommer att dela ut ytterligare information om detta till 
samtliga inom kort. En speciell avdelning hos HSB arbetar med just sådana här frågor, de övervakar kontinuerligt 
våra system och alla funderingar kring detta hänvisas därför till HSB. 
 
Elbilsladdarna 
Våra elbilsladdare är tillfälligt ur funktion. Det går alltså inte att ladda via dem just nu. 
 
Råttor 
Vi behöver alla hjälpas åt och hålla utkik efter råttor i området. Kontakta genast Anticimex på telefon 075245 10 
00 om du ser spår efter råttor. Det kostar dig ingenting att kontakta dem! 
 

 
Elförbrukning 
Ha koll på din elförbrukning via Ecoguards hemsida 
https://insight.ecoguard.se. Kontakta Lillemor via epost  
lillemor@brflunden.net om du saknar inloggningsuppgifter.  
Ange namn, adress och lägenhetsnummer.  
 
 

 
Påminnelse: Container för grovsopor 
Fredagen 7 oktober kommer återigen en container för grovsopor att placeras ut på Ängen, vid gröna huset. 
Containern kommer finnas på plats under hela helgen. Det är viktigt att soporna inte sticker upp över kanten på 
containern. Vi måste alla hjälpas åt att placera saker i den så att det får plats så mycket som möjligt. Plocka isär, 
skruva isär och platta till om det är möjligt. DET ÄR INTE TILLÅTET ATT SLÄNGA FARLIGT AVFALL I CONTAINERN. 
Till farligt avfall hör: 
 
lösningsmedel  batterier 
läkemedel  lågenergilampor 
målarfärg  elektriska leksaker 
lack/lasyr  elvispar 
penseltvätt  hårtorkar 
träolja   mobiltelefoner 
elavfall   mikrovågsugnar 
 
Örebro kommun hämtar upp farligt avfall i Vivalla, Poesigatan vid centrum den 4 oktober kl 17.00. Besök 
kommunens sida för andra platser och tider när kommunen hämtar upp farliga avfall. 
 
Fler inbrott på Dolomitvägen 
Det har skett fler inbrott i vår grannförening Tåget, Dolomitvägen. Var extra uppmärksam på om obehöriga rör sig 
i området och berätta gärna för dina grannar om du ska resa bort. 

 
 

 
OBS! Information om shoppingresan till Ullared finns på baksidan!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shoppingresan till Ullared den 22 oktober närmar sig med stormsteg! Det finns fortfarande några platser 
kvar på bussen. Från 8 oktober finns det dessutom möjlighet att anmäla fler än två personer/hushåll. 
Dock får varje person utöver de två första betala 150 kr/person för att åka med.  
 
Anmälan görs till Annie via epost annie@brflunden.net eller telefon/sms 0730707960. Anmälan måste 
innehålla telefonnummer, namn och adress. 
 
För dig som inte har anmält någon alls än går det fortfarande bra att anmäla två personer! 
 
 

 
Om du har anmält dig till resan är det viktigt att du läser informationen 
nedan en extra gång. Ingen ytterligare information om detta kommer 
att skickas ut till dig som är anmäld! 

 
 
 

Avresa 
 

Avresa sker kl 3.45 från vägen vid Gröna Huset på Ängen. Bussen väntar inte på någon och alla bör 
därför se till att vara på plats strax innan avfärd. Om du får förhinder meddela gärna detta i förväg. 
 
På vägen till Ullared kommer bussen att stanna på en rastplats för en kortare paus. Ta med matsäck/fika 
om du önskar äta något under denna rast. På vägen hem stannar bussen i på en rastplats där det finns 
möjlighet att köpa mat och dryck. 

 
Hemresan 

 
Hemresa från Ullared startar kl 18.00 och vi beräknas vara tillbaka i Örebro runt midnatt. Samma sak 
som vid ditresa – i år väntar inte bussen på någon så se till att vara i tid till bussen. Det är oftast väldigt 
långa köer till kassorna inne på Ullared så räkna med att det i värsta fall tar 1-2 timmar i kö. Gå alltså till 
kassan i god tid. 
 
 
 
 
 
 
  


