
                                 

 
GOTT NYTT ÅR 
2016 har varit ett framgångsrikt år för vår förening och jag hoppas att 2017 blir ännu bättre.  Vi strävar framåt. 

JAN. 2017 

BANDYBLADET 

 

Alla har fått en lista på elförbrukning för lägenheten. Det kan slå lite fel ibland spec. när lägenheten har ny ägare. Lite fakta: Snittförbrukning i Kw 2016 
 1:or 1248 Kw, 2:or 1448 Kw,  3:or 1959 Kw, 4:or 2706 Kw 

 Det finns 1:or som förbrukar mer el. än en 4:a 



  Entrédörrar 
 Nu är nya dörrar monterade och snart kommer vi att kunna använda kod för att komma in. Det blir också möjligt att köpa en  tagg för att enkelt komma in. Koden kommer i brevlådan och ska användas endast av boen-den. Lämna inte ut den till vem som helst. Nyckel kommer alltid att kunna användas. Dörrarna kommer att vara låsta dygnet runt. Vi planerar att allt ska var klart under januari. 

Underhåll 
 Vi kommer att byta golvmatta i Övernattningsrummet. Sam-lingslokalen får ny golvmatta och en ny energisnål spis. Grillstäderna kommer att renoveras med nytt virke runt grillen. Alla varmgarage kommer att få plåtskoning på dom stående reg-larna som i dag inte ser så bra ut.  Reglarna kommer även att målas om i annan kulör.  Vi kommer att installera nya torkskåp i tvättstugor.  

 Tack alla ni som var med på enkäten om  kallgarage. Det blev 49 st. som svara JA och 5 st. som svara NEJ. Det blir majoriteten som bestämmer. Det glädjer mej att många har ringt och arrangerat sig i frågan.  Det finns köpare av  lägenheter som har hoppat av för att det inte finns bilplatser. Därför gör vi denna åtgärd. Vi har fortfarande inte platser till alla som bor här. Det finns 68 bilplatser och vi har 96 lägenheter.    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Program 2017 Fritidskommitten Vinkväll Jan/feb. Våfflor 26 mars Resa inom Boden, april Stämman slutet maj. Prel. program hösten. Surströmming. Resa IKEA, Ärtsoppa, Julmat. Anslag kommer på info. tavlan  



       ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
 Övernattningsrummet  

 
  Bokning och hämtning av nyckel sker hos Anita   Vikström Ringvägen 28B Tel. 070-213 08 38   
  Det åligger den som hyr att besikta rummen   innan tillträde, så att det är till belåtenhet. Om inte,   kontakta Anita så får ni veta vem som har hyrt före er.       
  Bokning är max 7 dagar, förlängning om möjligheten finns.   
  Det åligger den som hyr (boende på Bandyvallen) att an-svara för  ordning och städning av lokalen.   
 Kostnaden för hyran är 100 Kr per dygn.   
  Utflyttning senast kl. 12.00, inflyttning tidigast kl. 13.00.       
 I hyran ingår rengörningsmedel och toapapper.   Övrigt tillhandahåller ni själva.    OBS. Djur och rökning är inte tillåten i lokalen. 
 



  Min man och jag har bott i villa i 44 år. När vi skulle flytta så valde vi bostadsrätt. Jag tänkte att alla som väljer att göra en ekonomisk insats i bostadsrätt har en större vilja att göra det så trevligt för grannar och närmiljön än de som bor i hyresrätt. Dessutom hade vi fått många positiva impulser från några som bor i bostadsrättsföreningen Bandyvallen. Sedan drygt ett år bor vi här och vi känner stor tillfredställelse med den fina grannsämjan och uppskattar alla fina engagemang som fritidsföreningen ordnar. Dessutom är vi glada att ha tillgång till den fina uthyrningslägen-heten, bastu och plats att ha medflyttat frysskåp, för att inte tala om som-rarnas uteplats med blomprakten. Det som bekymrar mej är att jag misstog mej beträffande allas ansvar för att behålla det fina vi har. När jag går för att lämna sopor och återvin-ningsmaterial i våra kretsloppsstugor blir jag beklämd av att se slarvet, eller beror missarna på okunnighet om hur det ska sorteras. Vi har fått bra skriftlig information om hur vi ska sortera. Alla kanske inte vet att Bodens Kommun har ansvar för sopor (brännbart och kompost), samt deponi. Alla övriga containrar med förpackningar och tidningar töms av ett återvinningsföretag. (Vi har betalat en avgift för det när vi köpt förpackningar). Förutom att det ibland ligger skräp som ramlat ner på golvet, så har jag sett att det slängs osorterad sopor bland brännbart. Det är inte alltid som plast/pappersförpackningar sorterats på rätt ställe. För att det ska rymmas så många pappersförpackningar i den containern, så bör man försöka mi-nimera storleken så väl som det går. Själv tar jag större förpackningar, typ kartoner, med i bilen och lämnar på återvinningsstationen vid Dollar Store. Tycks som att det slängs många stora kartonger då papperscontai-nern oftast är överfull. Jag har fårstått av Lars-Åke att vi får betala för ex-tratömningar och det bör vi tillsammans kunna undvika. Nu är det dags att sätta nyårslöften och jag hoppas att ett löfte av oss bo-stadsrättsinnehavare blir att vi tillsammans ska värna om miljön och sor-tera bättre och om vår närmiljö genom att hålla bra ordning i Jag står gärna till hjälp med frågor om sortering och jag vet att Lars-Åke också vill att det ska fungera. GOTT NYTT ÅR/Evy Nordlander, Ringvägen 25A  Tack Evy för ett bra initiativ / Lars-Åke   


