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Styrelsen i JT2 önskar alla en

God Jul och ett Gott Nytt År
Nu när vintern och mörkret har kommit, tänk på att:


Halkbekämpa framför trappan och under värmepumpen.



Hålla rent från snö framför garageporten.



Köra in bilen i garaget för att ge plats för besökare och att förenkla
snöröjningen.



Tända ytterbelysningen för att lysa upp gränderna.



Mata gärna fåglarna men se till att du inte samtidigt matar råttorna.



Hjälpa till med att bevaka området från obehöriga.
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Laddning av Ladd-hybridbilar i garagen
En medlem har uppdaterat sin garageplats med laddningsbox på egen bekostnad, efter
tillstånd av styrelsen. Detta har fungerat mycket bra. Om du går i tankar om att ladda i
garaget, ta kontakt med styrelsen.
Det är absolut förbjudet att ladda från motorvärmaruttaget. Om detta sker gäller ej
föreningens försäkring.
Förvaring i garagen
Enligt försäkringsbolaget är det inte tillåtet att förvara brännbara föremål i garaget. Det som
får finnas förutom en bil är fyra däck och 10 liter bensin (inlåst). Observera att försäkringen
inte täcker stölder.
Information
För att få all information från styrelsen och grannsamverkan måste du registrera dig på
föreningens hemsida (www.jt2.se). Detta gäller speciellt om du har haft en E-mailadress som
slutar på .comhem.se eller .tele2.se, eftersom dessa snart kommer att utgå. Många har redan
uppdaterat sin adress och behöver givetvis inte göra detta en gång till.
Facebook
Föreningen administrerar en Facebooksida., med namnet ”Medlemmar i JT2s samfällighet”.
Gå gärna med för att få information från dina grannar.
Jourtelefonnummer
I första hand skall styrelsen kontaktas. Om detta är omöjligt och att åtgärd krävs omedelbart
kontakta:
Relita
One Nordic

0771-103500 (Stopp i samfällighetens avloppssystem)
020 67 00 67 (Belysningsstolparna)

Comhem

90 222

Ring själv, info till styrelsen.

Kontaktpersoners e-mail
Styrelsen
styrelsen@jt2.se
Ordföranden
ordforande@jt2.se
Ledamöter
förnamn.efternamn@jt2.se
Anmälning till möten anmalan@jt2.se
För mer information, se vår hemsida. http://www.jt2.se
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