Hemlagad rödvinsglögg

(ca 1 liter)

1 flaska rödvin
2 kanelstänger
10–12 kryddnejlikor
10–12 kardemummakärnor
1/2 dl strösocker
1 dl vatten
1 dl brännvin eller vodka
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1. Lägg kanel, nejlikor och kardemummakärnor i en kastrull.
Häll över vatten.
2. Koka upp blandningen. Sänk temperaturen så att vattnet sjuder.
3. Häll i socker och rör runt tills sockret har löst upp sig.
Låt puttra i 5–6 minuter.
4. Sila bort kanel, kardemumma och nejlikor och du har en färdig lag.
5. Blanda lagen och vinet och värm tills det nästan kokar.
6. Ta bort kastrullen från spisen
7. Blanda i en deciliter brännvin/vodka om du vill ha en starkare glögg.
8. Serveras glöggen riktigt varm tillsammans med russin och mandel
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Här kommer ett infoblad från styrelsen
Nyinflyttade

Brandvarnarna
Nu inför julen, glöm inte ljusen!
Tänk även på att kontrollera att brandvarnarna fungerar.
Ett litet tips, det finns batterier som håller 5-10 år.

Vi har Emelie Nordström och Marcus Person nyinflyttade till
B-trappan. Vi hälsar de välkomna och hoppas att de skall
trivas hos oss.

Julgranar
Julgranar kan läggas vid grillplatsen senast
söndagen den 23 januari. Efter detta datum
får var och en ombesörja bortforslingen själv.

Anhörigblankett
Eftersom vi i styrelsen månar om våra grannar har vi beslutat att delat ut anhörigblanketter där man kan fylla i vem
som skall kontaktas vid sjukdom eller annat akut tillbud.
Det kan i vissa fall vara mycket viktigt att närmast anhörig
kan nås snabbt och effektivt. Därför är det viktigt att medföljande ”anhörigblankett” uppgifter fylls i korrekt. TEXTA!
Anhörigblanketten är självklart frivillig!

Sophantering
Som ni säkert har märkt, har vår sophantering tyvärr blivit
sämre! Det är vi mycket bekymrade över eftersom det
medför större kostnader för föreningen. Det är viktigt att
sortering sker i rätt behållare samt att kartonger viks ihop
för att inte ta onödigt stor plats.

Tvättstugan
Ny städutrustning till tvättstugan kommer
att inhandlas.
Vi kommer att märka all utrustning för att
de tidigare haft en tendens att försvinna.

Avgiftshöjning
Enligt vår 10- års budget kommer månadsavgiften from
1 januari 2011 att höjas med 3 % årligen. Höjningen gäller
både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.

Rengöring av köksvask
Nu när Sydspol har varit och spolat rent i samtliga
lägenheter, vill vi göra er uppmärksamma på att
inte hälla stekfett i vasken. För att undvika stopp i avloppen,
skall man torka av pannan med hushållspapper och inte
hälla det i vasken.

Hemsida
Gå gärna in på vår hemsida och håll er uppdaterade,
www.kaplanen9.se
Slutligen tänk på att stänga ytter/källarporten ordentligt
efter er, så vi slipper objudna gäster.

Vi i styrelsen önskar er alla en
God Jul & Gott Nytt År!
Felanmälan

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

