Laxburgare med skagenröra
Ingredienser
500 g laxlé
0,5 st gul lök
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
1 st litet ägg

Nr 1 2013

Skagenröra:
500 g räkor med skal
0,5 dl lätt majonnäs
1 dl lätt crème fraiche
2 msk dill, hackad
nymalen vitpeppar
Till servering:
skivad gurka
strimlad salladslök
eller purjolök
sallad
bröd
Tillagning
1 Ta bort skinn och ben och mixa laxen grovt. Skala och
nhacka löken. Blanda lax, lök, salt, peppar och ägg. Forma
färsen till 4 burgare.
2 Skala och grovhacka räkorna. Blanda dem med
majonnäs, crème fraiche och dill. Smaka av med salt och
peppar.
3 Grilla eller stek burgarna cirka 4 minuter på varje sida.
4 Servera burgarna på bröd med sallad. Toppa med skivad
gurka, skagenröra och strimlad lök.
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Här kommer sommarens infoblad!

Nyinyttade

Fläktsystem
Vi vill återigen påminna om inkoppling av köksäkt.
Inför kommande OVK besiktning till hösten kommer
samtliga lägenheter att besiktigas. Mer info kommer när
det är aktuellt.

Vi har följande nyinyttade: i B trappan Kevin Kolobaric
Vi hälsar honom välkommen och hoppas han skall trivas hos
oss!

Balkongskydden

Grillning!

Plastremsor till balkongskydden nns hos styrelsen att få för
de som behöver komplettera det som har gått sönder.

För er som vill grilla nns grillverktyg i cykelförrådet. Ett par
saker man bör tänka på när man grillar är, att man städar
efter sig och att man slänger använd grillkol i plåtbehållaren.
Släng inget annat där, tack!

Cyklar
Vi kommer att dela ut vita plast remsor så att alla kan
märka ut sina cyklar, till senast lördag den 31 augusti.
Därefter kommer det att ske bortforsling av omärkta cyklar
dvs. sådana som saknar ägare. Var vänliga och gå igenom
cykelförråden och har ni cyklar som inte används ta ner dem
till källaren så att de som använder sina cyklar får plats.

Styrelsen
Vill ni komma i kontakt med styrelsen går det bra att
maila till info@kaplanen9.se eller så kan ni använda
förslagslådan utanför tvättstugan.

Felanmälan

Sophantering
Nu när sommaren är här är det ännu viktigare att sköta
sophanteringen på rätt sätt så att vi slipper ohyra. Det nns
ett par askor ättiksprit i soprummet använd gärna dessa,
för att spraya på ugorna.

Grillafton
Kommer att ordnas fredagen den 30 Augusti
Kl 18.00. Vi bjuder på grillat, dryck medtages efter behag.
För planeringen behöver vi veta hur många som kommer
och vi ber er därför fylla i nedanstående och lägga i vår
förslagslåda, eller via mail info@kaplanen9.se
senast söndag den 25 Augusti.

Vi i styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!

Jag/Vi kommer ............ st person/er
till grillafton den 30 augusti.

Tel 042-19 95 90
Öppet vardagar mellan klockan 07.00 - 10.00. Övrig tid telefonsvarare.
Eller via Internet www.hsbhbg.se

Namn

