
Örtbladet 
Hösten är kommen! 
Än finns det kanske några fina dagar kvar när det 
är möjligt att njuta av vår fina gård. Den 22-23 
oktober är det dock dags att flytta undan 
trädgårdsmöblerna och i övrigt städa undan för 
vintern. Välkomna att delta i höstens städdagar! Se 
vidare information nedan! 

Återvinningsrummet 

Vi vill skicka ut en påminnelse om att det inte är okej att slänga 
grovsopor (gammal madrass, micro, etc) i vårt återvinningsrum. 
Det är allas ansvar att forsla bort grovsopor själva. Det är 
hänsynslöst att överlämna det problemet och kostnaden på 
föreningens övriga medlemmar.

Portkoderna 

Inom kort kommer portkoderna att bytas ut. 
Dröjsmålet beror på att en komponent i apparaturen 
gått sönder och leverantören har haft svårigheter att 
få fram en ersättningsdel. Så fort detta är avklarat, 
kommer koderna att bytas ut. Nya koder meddelas på 
vanligt sätt med en lapp i brevlådan.

Höstens städdagar 22-23 oktober, kl. 10-15 
Helgen 22-23 oktober mellan 10-15 äger höstens städdagar rum. Nytt för i år är 
att vi går igenom allmänna utrymmen och märker upp och fotograferar sådant 
som inte bör stå där. Nyheten ligger i att vi inte avvaktar till nästa städdag med att 
slänga sådant som står i allmänna utrymmen, utan ej omhändertaget gods slängs 
ett par veckor senare. Så vet du med dig att du har något som står i ett allmänt 
utrymme, även trappuppgångar, eller kvarglömda plagg i tvättstugan, ta vara på 
det! 
Som vanligt blir det någon form av gemensam förtäring efter avslutad städning! 
Det är alltid trevligt att göra något tillsammans, både att städa och äta! Vi hoppas 
att så många som möjligt har möjlighet att delta!
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Vid frågor kring 
andrahandsuthyrning, 
renoverings frågor, parkerings 
köer osv är ni varmt välkomna att 
kontakta oss antingen genom 
expeditionstiden på måndagar 
18.30-19 alt på mejl: 
info@karleksorten.se 

Vill ni komma i kontakt med 
andra medlemmar eller dela 
något kul så använd gärna vår 
facebook grupp: facebook.com/

Om du har bokat 
övernattningsrummet nu 
under hösten se till att du är 
ute i god tid för att betala 
och kvittera ut nycklar. 
Nycklar lämnas endast 
ut på måndagar 
18.30-19.00 
Övrig info, se Kärleksörtens 
hemsida: 
www.karleksorten.se/z-
o/overnattningsrum/ 

Tvättstugorna 
Vi har uppmärksammat att städningen i våra tvättstugor 
det senaste inte varit så bra. Vi uppmanar er alla om att ni 
måste städa efter ert avslutade tvättpass. Det innebär att ni 
måste torka bort tvättmedelsrester, tömma alla filter i 
torktumlarna, slänga skräp och se till att det är fräscht för 
nästa person som ska tvätta. Ingen av oss vill börja med att 
städa efter någon annan. Så låt oss hjälpas åt.  

Vidare har det förekommit att medlemmar inte respekterat 
tvättstugereglerna. Bokad tvättstuga innebär att 
tvättmaskinerna disponeras under hela passet, torktumlare 
och torkskåp ytterligare en timme. Det är alltså inte 
OK att ta ut någon annans tvätt ur torkskåp och tumlare 
omedelbart när ens egen tvätt är klar, ofta efter ca 45 
minuter, den som bokat tvättstugan passet innan har en hel 
timme på sig att torka och hämta sin tvätt!

Håll koll via 
www.karleksorten.se 

Hemsidan kommer löpande att 
uppdateras. Ni kan även hitta 
Örtbladet på hemsidan. Det finns 
även en direktlänk till HSB:s 
felanmälan.  
Under föreningsinformation hittar 
ni ett dokument som summerar 
detaljer kring föreningen. 

Ingen laddning av elfordon i allmänna utrymmen! 

Har du en elcykel, elmoped eller annat eldrivet fordon? 
Ladda i så fall batteriet uppe i din lägenhet, under uppsikt! 
Inte i allmänna utrymmen eller i källar- eller vindsförråd. 
Kostnaden drabbar i så fall hela föreningen och är även ur 
brandskyddssynpunkt inte att rekommendera!

Gäster med husdjur? 

Har du gäster i övernattningsrummet som har husdjur 
med sig? Låt djuren bo i din lägenhet, inga djur i 
övernattningsrummet, på samma sätt som rökning inte 
tillåts där, av hänsyn till allergiker
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