Saffranskladdkaka med mandelmassa
ca 1 msk flytande matfett (till formen)
ca 1/2 dl ströbröd (till formen)
3 dl strösocker
2 1/2 dl vetemjöl
2 msk vaniljsocker
1 krm salt
3 ägg
100 g mandelmassa
150 g margarin
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2 förp saffran (à 0,5 g)

Sätt ugnen på 200°C.
Smöra och bröa en form med avtagbar kant ca 24 cm i
diameter (för 8 bitar).
Blanda socker, mjöl, vaniljsocker och salt i en bunke.
Rör ner äggen.
Riv mandelmassan och vänd ner den i smeten.
Smält margarinet och rör i saffranet. Rör ner saffransblandningen i smeten (se till att skrapa ur kastrullen
med slickepott så all saffran kommer med).
Häll smeten i formen och ställ in mitt i ugnen. Grädda i
18-25 minuter beroende på hur kladdig du vill ha kakan
Servera ljummen eller kall med bär och grädde.
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Här kommer lite information från styrelsen:
Nyinflyttade
Vi har under året välkomnat Jesper Lundborg, Paulina Glamin
och Fanny Nilsson till föreningen och hoppas att ni trivs hos oss!

Information
• Det kommer inte ske någon avgiftshöjning för 2022 då
föreningens ekonomi är god.
• Motioner till årsstämman 2022 måste lämnas in innan
den 30:e april.
• Resultatet av höstens två intresseenkäter visar att det
för närvarande saknas tillräckligt intresse för att gå vidare
med laddstolpar till el/hybridbilar men gott om intresse för
stadsnätet (22 ja, 3 nej).
Styrelsen kommer ta in offerter och återkommer med mer
information under våren.
• Vindskydden på balkongerna ska antingen sitta uppe
ordentligt med buntband så de inte fladdrar i vinden, eller
tas ner helt.
• De som har parkeringsplats påminns om att den endast är
avsedd för personbilar, ej större fordon. Och parkera i mitten
er parkerinsplats.

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

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
För allas säkerhet så kommer vi att byta portkod
Lördag den 01/01-2022 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 23 januari. Efter detta datum
får var och en ombesörja bortforslingen själv.

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.

Soprum
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.

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

