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Tillsammans har vi påverkat
vår närmiljö till det bättre.

Advent – kontrollera din
brandvarnare:

Hur når du oss under jul och
nyår?

Nu blir det lättare att cykla från
Redbergsplatsen till Centrum
och vid Alingsåsleden. Det
planeras också bli säkrare och
finare för dig som promenerar
vid Olskrokstorget.

Testa brandvarnaren. Håll
knappen intryckt tills den tjuter.

21 december-11 januari har
kontoret inga fasta telefon- eller
besökstider.

”Olskroken får säkrare
cykeltrafik och trevligare torg.
För att skapa möjlighet till en
snabbare cykeltrafik och säkrare
trafikmiljömiljö bygger vi på
trafikkontoret ett
pendelcykelstråk längst
Alingsåsleden. Den nya
dubbelfiliga cykelbanan kommer
att vika av från den befintliga
banan precis innan den når
fram till Olskroksgatan. Den går
sedan längst leden med
upphöjd överfart vid Prästgatan
och vidare längst Martin
Anderssonsgatan till
cykelöverfarten vid
Redbergsvägen.
Redbergsvägen blir också
säkrare för cyklister. Den byggs
också om och blir cykelfartsgata
i båda riktningarna, från
Redbergsplatsen till
Bauersgatan. Det betyder att
cyklister och bilar delar på
gatan, men i en lägre hastighet.
Redbergsplatsen får också en
tydligare märkning av sina
överfarter. I samband med de
olika trafikåtgärderna rustas
även Olskrokstorget upp. Torget
får ny beläggning, grönska och
möbler.”
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 Du kan beställa batteribyte
via oss för 150kr.
 Alla lägenheter skall ha
brandvarnare. Anmäl till oss
om du saknar brandvarnare
eller om det är fel på den.

Om du inte når oss när du söker
oss, lämna ett meddelande via:
www.brorjohansson.se eller via
boservice, 707 77 68.

Johannas smarriga julkaka
med krämig sås
Skala och skiva 4-5 äpplen i
klyftor, pudra över kanel och
nystötta kardemummakärnor.
Rör ihop 1 dl vetemjöl, 1,5 dl
dinkelmjöl, 2 dl socker, 1 tsk
bakpulver och lite salt.
Blanda i 100gram smält smör och
1 ägg.
Smöra en ugnsfast form, lägg i
äpplena, fördela 2 msk russin och
några skvättar konjak (om man
vill) över äpplena. Häll över
smeten och toppa med
mandelspån.

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
Önskar:
Johanna, Kajsa & Kristina
Patrik, Adam & Lars
Jessica, Jill & Wicki

In i ugnen i 30-35 minuter på
175 grader.
Krämig sås till kakan:
Blada ihop turkisk yoghurt med
äkta bourbon vaniljpulver.
Smaklig kaka:)
Johanna på kontoret

Vänd till sid 2

Sid 2

Mörkt ute - Belysning:
Det är Securitas uppgift att
serviceanmäla trasig belysning
utomhus och i gemensamma
utrymmen. Ser du en lampa som
är trasig blir vi glada om du
serviceanmäler den.
Securitas ronderar:
Ser du personal från Securitas så
är de oftast på en rutinrondering.
Securitas ronderar fastigheterna
olika tider på dygnet varje månad
för att känna på dörrar och titta
över så allt är i sin ordning.
”Ett arbete som ingår i vårt
systematiska brandskyddsarbete”.

Hyresförhandling 2016:
Hyresförhandling mellan
Fastighetsägarna och
Hyresgästföreningen är påbörjad.
Se mer information på
www.brorjohansson.se.
Viktigt! Retroaktiv hyra kan
komma om hyresförhandlingen ej
är klar vid avisering. Då kommer
nya hyresavier.
Hyresförändring bil/MC:
Se hyresavi för januari 2016
Hyresförändring lokal
Se hyresavi för januari 2016

