
Valberedningen
Ett nytt år innebär förberedelser för en ny föreningsstämma för alla medlemmar. Det betyder även
att stämman ska välja delar av styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete och skulle vilja vara 
med och påverka föreningen mer aktivt? Hör av dig till valberedningen@brf-td.se.

Miljöhusen
Inget grovavfall får slängas i miljöhusen! 

Det gäller allt från den gamla soffan till 
TV:n till kartongerna från de tjugo 
köksskåpen ni köpte på IKEA och den 
där stekpannan som blivit skev.

KKontakta styrelsen för att hämta ut ett 
kort till återvinningscentralen eller
för att slänga skräpet i containern.

Om alla hjälps åt att slänga rätt minskar
det irritationen hos alla boende och vi kan
sänka föreningens kostnader.

Tjugondedag Knut åker julen ut!.
Söndag 10 januari kl 11-14 kan du lämna din gran
till Mölndal energi, så blir den till fjärrvärme.
För er som inte har möjlighet till det håller vi 
containern vid miljöhus 1 öppen kl 13-14 på söndag.
Inga granar ska slängas i miljöhusen!

GenomGenomgång av tvättlås
Nu är det ett tag sedan vi gick igenom tvättlåsen. 
Vi kommer därför göra det igen under vecka 3. 
Kontrollera att ditt lås är märkt med ditt lägenhets-
nummer till dess. Numret är mellan 1-143 och finns 
utanför din ytterdörr.
Alla onumrerade lås kommer tas bort.

Tänk på!
     Att anmäla e-faktura
     hos vår nya förvaltare.

     Att du behöver ge ett nytt
     medgivande för att betala
     avgift/hyra med autogiro.

     Att vi har n     Att vi har nya kontakt-
     uppgifter till felanmälan.

Rumsgivare
Styrelsen har beställt nya rumsgivare som ska placeras i 30 
lägenheter runt om i huset. Vi har sedan tidigare haft liknande,
men de har tyvärr i flera fall slutat fungera eller tagits bort av
boende sedan de installerades.

Dessa rumsgivare ska hjälpa till att ge en jämnare inomhus-
tempetemperatur samt ge ett bättre flöde på ventilationen, och på så
sätt bidra till ett bättre inomhusklimat för alla boende.

De boende som kommer beröras av detta får inom kort mer
information om vad det innebär rent praktiskt.

Nytt år, nya möjligheter!
Nu lämnar vi 2020 bakom oss och blickar framåt och vi påminner om att föreningen 
nu har en ny förvaltare. Vi hälsar FF Fastighetsservice välkomna och hoppas att det 
blir ett bra samarbete. Kontaktinformation finns i trapphus och på hemsidan.
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The Nomination Committee
A new year means preparations for a new general meeting for all members. It also means the 
election of some members of the Board. Are you interested in work on the Board and would like 
to be involved and influence the association more actively? Contact valberedningen@brf-td.se.

Garbage houses
No bulky waste in the garbage houses! 

This applies to everything from the old 
sofa to the TV, the boxes from the twenty 
kitchen cabinets you bought at IKEA and 
the frying pan that has become crooked.

Contact the board to get a card to the Contact the board to get a card to the 
recycling center or to throw the trash
in the container.

If everyone helps by throwing things
correctly it will decrease irritation and 
reduces the association's costs.

Christmas is ending
Sunday January 10 at 11-14 you can leave your tree
to Mölndal energi, who turns it into district heating.
For those of you who can’t do that, we will open the 
container at garbage house 1 at 13-14 on Sunday.
No spruces should be left in the garbage houses!

Check oCheck of laundry locks
It's been a while since we checked the laundry locks.
We will therefore do it again during week 3.
Make sure your lock is marked with your apartment 
number before that. The number is between 1-143 
and can be found outside your front door.
All unmarked locks will be removed.

Remember!
     To report for e-invoice
     with the new manager.

     That you need to give new 
     consent to pay the fee/rent
     by direct debit.

     Th     That error report have
     new contact information.

Room sensors
The board has ordered new room sensors to be placed in 30
apartments around the house. We have already had similar,
but unfortunately many of them have stopped working or 
been removed by residents since they were installed.

These room sensors will help to provide a smoother indoor
tempetemperature and give a better flow of the ventilation, and by
that contribute to a better indoor climate for all residents.

The residents who are affected by this will soon recieve more
information of what this will mean in practice.

New year, New possibilities!
As we leave 2020 behind us and look ahead, we want to remind you the association
now has new management. We welcome FF Fastighetsservice and hope this will be a 
good collaboration. Contact information is available in stairwells and on our website.
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