Grillade chili räkor
Oslagbart goda och så
trevliga att njuta tillsammans
med vänner.
Ett gott bröd till, och mycket
svalt gott vitt vin eller rosé.

Nr 1 2009

Ingredienser för 4 personer
1 kg oskalade räkor
1 dl olivolja
0,5 dl kinesisk soya
1-2 msk riven ingefära
3 st vitlök, pressad
1 dl hackad koriander
1 krm chilipeppar
el färsk hackad chili

Tillagning
1. Blanda marinaden och lägg i de oskalade räkorna och låt stå
ett par timmar, gärna längre. Vänd dem då och då.
2. Sila av marinaden. Spara gärna. God att doppa räkorna i.
3. Trä på spett eller lägg i halster. Grilla hastigt på stark värme.
Ät med händerna. Ha servetter till hands.
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Här kommer ett infoblad inför sommaren!

Övrigt
De som har rinnande toalett, bör ta kontakt med styrelsen för
byte av gummitätning.

Grillning
Vi tycker att det är trevligt att vår nya grillplats är uppskattad!
För er som vill grilla finns grillverktyg i cykelförrådet.
Ett par saker man bör tänka på när man grillar är, att man städar
upp efter sig och att man slänger använd grillkol i plåtbehållaren
dagen efter när det har kallnat.
Ett litet tips! Det går lättare att rengöra gallret medan det
fortfarande är lite varmt.
Tänk på att plåtbehållaren
är endast till för grillkol
och inget annat.

Nytt cylinderlås till tvättstugan kan hos styrelsen beställas till
en kostnad av 300 kr.

Portkod
Byte av portkod kommer att ske
måndagen den 1 juni. Ny kod XXXX.

Grillafton
Kommer att ordnas fredagen den 7 augusti klockan 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,

senast sönd den 27 Juli.

Vi styrels
en önskar er alla en tre
vlig ssommar
ommar
styrelsen
trevlig

Sophantering
Som det framkom på årsstämman måste
vi alla hjälpas åt med sophanteringen.
Särskilt viktigt är det att vika ihop
pappkartonger innan de läggs i containern

Jag/vi kommer ............ st person/er
till grillafton den 7 Augusti.
Felanmäl
an
nmäla

Tel 042-19 95 90
Vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30
Eller via Internet www.hsbhbg.se

(Fredag - 15.00)

Namn

