Julklappstips:
Till din fiende, förlåtelse.
Till en motståndare, tolerans.
Till en vän, ditt hjärta.
Till en kund, tjänster.
Till alla, barmhärtighet.
Till varje barn, ett gott exempel.
Till dig själv, respekt.

En hemmagjord present säger mer än
en färdigköpt pryl. Den säger att man
använt tid och kraft. Den säger att det
är något personligt. Den säger att man
får för lite veckopeng.
Källa Steen og Stoffer
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Källa Oren Arnold

Varför är julen som en dag på kontoret?
Du gör allt jobb och den feta mannen i rock får all ära.
Källa Edna Ferber
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Här kommer lite info från styrelsen
Nyinflyttade
Vi har följande nyinflyttade: i B trappan Fredrik Skinnari
och i C trappan Fredrik Joelsson.

Parkeringsplatserna
Tänk på att parkera rakt, så
att man inte inskränker på
någon annans plats.

Vi hälsar dem välkomna och hoppas de skall trivas hos oss!

Portkod

Gårdsfest

Vi kommer att byta portkod söndag kväll
den 14/12 till 1970

Tack alla ni som var med och gjorde vår gårdsfest till en
trevlig tillställning i år med!

Julgranar

Ett stort tack till festkommittén för det fina arrangemanget!

Vi ser framemot
nästa års gårdsfest!

Julgranar bör läggas vid uteplatsen
senast den 20 januari.
Efter detta datum får var och en själv
ombesörja bortforsling av sin gran.

Brandvarnarna
Nu inför julen, glöm inte ljusen!
Tänk även på att kontrollera att brandvarnarna fungerar.

Grillning
Om ni fortfarande känner för att grilla så finns grillgallret
nere i cykel källaren, i väntan på våren....

Sophantering

Slutligen tänk på att stänga ytter/källarporten ordentligt
efter er, så vi slipper objudna gäster.
Vi i styrelsen önskar er alla en

Som ni säkert har märkt, har vår sophantering blivit betydligt
bättre vilket vi är mycket tacksamma för.

Finn 5 fel eller fler..
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)

