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.
XXHäll över vatten.
2. Koka upp blandningen. Sänk temperaturen så att vattnet
XXsjuder.
3. Häll i socker och rör runt tills sockret har löst upp sig. Låt
XXputtra i 5–6 minuter.
4. Sila bort kanel, kardemumma och nejlikor och du har en
XXfärdig 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
xxstarkare glögg.
8. Serveras glöggen riktigt varm tillsammans med russin och
XXmandel
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Här kommer ett infoblad från Styrelsen

Nyinflyttade

Portkod

Vi har följande nyinflyttade:
i A trappan Annika Lilja & Kristian Lundh,
i B trappan Åke Svärd och Simon Hedström & Emma Trulsson.
Vi hälsar dem välkomna och hoppas de skall trivas hos oss!

Vi kommer att byta portkod söndag kväll
den 1 Januari 2012 till 2412

Brandvarnarna

Sophantering
Som ni säkert har märkt, har sophantering varit lite ojämn.
Ibland har hanteringen sköts bra för att sedan bli dålig igen.
Därför är det viktigt att påpeka att vi alla måste ta sitt ansvar och
hjälpas åt. Vid renovering eller skrymmande emballage åligger det
var och en att ombesörja transport till tippen.
Dörren till soprummen skall alltid hållas stängda

Fläktsystem
Vi har fått ett nytt fläktsystem inkopplad i fastigheten.
För att allt skall fungera korrekt måste ventilerna över
fönstren vara öppna och alla boende se till så att
köksfläktarna är rätt kopplade i lägenheterna.
Fläktkåpan skall vara av den typ som får installeras
i flerfamiljehus.
Tillåtna installationer är: Kåpa med spjälfunktion,
Kontrollventil med kåpa av cirkulationstyp och kolfilter.
Slang från cirkulationsfläkt får ej anslutas till frånluftskanal.

Hemsida
Gå gärna in på vår hemsida och håll er uppdaterade,
www.kaplanen9.se

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.

Julgranar
Julgranar kan läggas vid
grillplatsen senast
söndagen den 22 januari.
Efter detta datum får var och en
ombesörja bortforslingen själv.
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

