
www.kaplanen9.se

BRF

Kopparmöllegatan 15

1  2020

Marabou mjuk 
pepparkaka

2 ägg
3 dl socker
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk kanel
2 tsk kardemumma
1,5 dl filmjölk
100 g smält margarin

Vispa ägg socker poröst. Blanda mjöl, bakpulver och 
kryddor. Tillsätt det ihop med det smälta margarinet och 
filmjölken och vispa sedan så allt har blandat sig.

Häll sedan smeten i en smörsmord form med skorpmjöl.
Grädda 45 min på 175 grader långt ner i ugnen.

Njut av din mjuka pepparkaka - gärna tillsammans 
med lite glögg eller ett glas julmust! 



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
Telefon 042-19 95 90. 
Felanmälan har öppet med personlig service dygnet runt så 
att du alltid kan nå dem när du behöver! 
Eller via http://www.hsbhbg.se/Kontakt/Felanmalan

Slutligen tänk på att stänga ytter / källarporten 
ordentligt efter er, så vi slipper objudna gäster.

vid samtal till larmcentralen!
OBS! Tänk på att alltid uppge portkod!

Nyinflyttade

Vi har Kerstin Hjort och Lovisa Henriksson nyinflyttade till 
C-trappan. Vi hälsar de välkomna och hoppas att de skall 
trivas hos oss.

                 

Brandvarnare
Brandvarnare skall finnas i varje lägenhet. Glöm ej att 
kontrollera att batterierna är ok. 
Om ni inte har brandvarnare, vänligen kontakta styrelsen 
snarast så ombesörjer vi så att ni får en utan kostnad. 
Lägg en lapp i förslagslådan vid tvättstugan eller skicka ett 
mail till info@kaplanen9.se

Portkod
För allas säkerhet så kommer vi att byta portkod 
Fredag den 01/01-2021 till XXXX 

Vi rekommenderar alla att installera kåpa över låsvredet på 
insidan av lägenhetsdörren samt montera brytjärn på utsidan.

När granen ska ut?
Julgranar kan läggas vid grillplatsen senast 
söndagen den 24 januari. Efter detta datum 
får var och en ombesörja bortforslingen själv.

Här kommer lite information från styrelsen:

Hiss
Hissarna är i stort behov av renovering det kommer påbörjas 
i slutet av mars. Vi återkommer med ytterligare information 
när det börjar närma sig.

Soprum

Som ni säkert har märkt, har vår sophantering tyvärr blivit 
sämre igen! Det är viktigt att sortering sker i rätt behållare 
samt att kartonger viks ihop för att inte ta onödigt stor plats.
Glöm ej att stänga soprums dörrarna efter er.


