Vi går mot årets slut, och det är väl lite tidigt att önska god jul, men ni kanske vill
baka en lite annorlunda kaka till jul, här är i så fall receptet:
Kaplanens julkaka:
1 dl socker
4 ägg
2 dl torkad frukt
1 tsk salt
1 dl farinsocker
4 msk citronsaft
nötter
2 liter whisky
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Ta fram en mellanstor skål. Kolla whiskyn genom att smaka.
Häll whisky i ett decilitermått och drick. Upprepa.
Sätt på elvispen. Smaka återigen på whiskyn, om den fortfarande håller kvalitén.
Blanda 1 dl smör i en stor skål, lägg till 1 msk socker och vispa igen.
Kolla om whiskyn fortfarande är god, drick ännu en kopp.
Schtäng av elvischpen.
Knäck två hönor och schläng i schkålen, med all torkad fjukt.
Schätt på elvischpen igen...
Om den fjuktade torken fastnar i schkålen, vrid loss den med en muvschkrejsel.
Schmaka sen om whiskyn forfarande är god.
Schen schka du schila 2 dl schalt, eller nåt schånt.
De é inte schå noga.
Kolla whischkyn.
Schila citronsaften, lägg till en ma...sched... och schå socker,
eller nåt, va fan.
Schmörj ugnen.
Vrid kakformen på 220 grader, glöm inte att schtänga av elvischpen.
Schläng ut schkålen genom fönschtret, icg....schå kolla schen whiskyn.
Gå å lägg dej....Vem fan schänner för å äta en jävla fjuktkaka i
alla fall....
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Ingen har väl kunnat undgå att HSB Fastighetsservice nu tagit
över. Vi hoppas verkligen att de fortsätter i samma anda.

Tack alla ni som var med och gjorde vår gårdsfest till en trevlig
tillställning! Vi hoppas på en upprepning nästa år!

I samband med att de tagit över, så vill vi även meddela att de
tar ut en administrationsavgift vid varje försäljning, så i
fortsättningen får de som säljer sin lägenhet betala denna
avgift till dem på 1.200 kronor.
Alla har också separat fått info från HSB.
Som vi tidigare har meddelat, har föreningen nu tecknat
tilläggsförsäkring för alla bostadsrätter. De som gjort de
tidigare kan säga upp det extra tillägget.
Vi tänker även nu till hösten ta hit HSB:s trädgårdsexpert,
så vi kan få lite hjälp och tips om hur vi skall få ny, fin
utemiljö till våren.
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Tel 042-19 95 90
Vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30 (Fredag - 15.00)
Eller via Internet www.hsbhbg.se
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Vi vill än en gång påpeka att det är
viktigt att inte slänga skrymmande
kartonger mm i containern utan att
trycka ihop dem så mycket det går.
Detta för allas trevnad.
Vi har fått påpekanden om detta
från “sopgubbarna”.

