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JANSSONS FRESTELSE MED LAX

Ingredienser
2 kg potatis
2 purjolökar
200 g gravad lax
15 g Smör
1 tsk salt
4 msk hackad dill
2 msk ströbröd
2 dl Vispgrädde

Gör så här:
Sätt ugnen på 200°. Skala och strimla potatisen. Strimla 
purjolöken. Grovhacka laxen. Fräs purjolöken mjuk i smör i 
en stekpanna. Blanda potatis, purjolök, lax, salt och dill i en 
smord, stor ugnssäker form eller i två mindre. Häll på gräd-
den och strö över ströbröd. Grädda i mitten av ugnen ca 40 
min. Låt kallna.

TIPS:
Variera med rökt lax, rivet citronskal och persilja.



Här kommer lite information från styrelsen inför julen:

Nyinflyttade
Vi har följande nyinflyttade.
Trappa A Björn Wannberg och Kaeth Nimb.
Trappa B Margareta Müller, Hannes Kröhnke, 
Kerstin Swedin och Christina Andreasson.
Trappa C Branka Petkovic
Vi hälsar dem välkomna och hoppas de skall trivas hos oss! 

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

Portkod
Vi kommer att byta portkod Söndag den 20/12 
till xxxx

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

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

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.

Fönsterbyte
Under hösten så har vi med hjälp av HSB gjort en 
upphandling av nya fönster till vår fastighet Kaplanen 9.
Arbetet kan komma att påbörjas i början av mars och 
håller på i ca 8 veckor. För varje lägenhet så kommer 
arbetet att ta ca en till två dagar. 
Varje lägenhetsinnehavare kommer att få information 
om en extrabeställning av fabriksmonterade persienner. 
Kostnaden för persiennerna står lägenhetsinnehavaren 
själv för.  

Balkongskydd
Om ni behöver ny fästband för att sätta fast era 
balkongskydd så lägg ett meddelande till styrelsen i 
förslagslådan utanför tvättstugan eller via mail.

Brandvarnare
Brandvarnare skall finnas i varje lägenhet. 
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 

Sophantering
Det är viktigt att sortering sker i rätt behållare samt att 
kartonger viks ihop för att inte ta onödigt stor plats.


