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Spolning av rinken 

Några medlemmar har påbörjat spolning av 
rinken då kylan ser ut att kunna hålla i sig ett 
tag framåt. Det är mycket arbete att spola, 
ploga och underhålla isen. Ju fler som hjälper 
till desto lättare blir det. Anmäl dig till vår nya 
vicevärd Kristian Engström om du kan hjälpa 
till. 

Vattenutkastare 

Glöm inte att skruva av eventuella 
slanganslutningar och dylikt från era 
vattenutkastare utomhus. Annars finns stor 
risk att de fryser sönder med vattenskador 
som följd. 

Injustering värmesystem 

Injusteringen av värmesystemet ska nu vara 
avklarat. Arbetet drog ut på tiden då flera fel 
pga felaktiga renoveringar upptäcktes. 

Nödnycklar till garagen 

Då ett flertal nödlås på garageportarna 
antingen är trasiga eller saknar nycklar har 
styrelsen beslutat att byta ut samtliga lås.  

Nödlåset används i de fall portöppnaren inte 

fungerar genom att låscylinderns låses upp 

och dras ut vilket lägger portöppnaren i 

friläge. 

Ingen julcontainer 

Förra året var alla medlemmar så duktiga på 
att källsortera soporna efter julfirandet att 
containern nästan var tom. Vi har därför 
bestämt att spara in kostnaden för en 
container i år och istället beställt en extra 
sophämtning efter jul. 
Presentpapper sorteras som brännbart. 

Fågelmat 

När kylan kommer är det många som tycker 
det är trevligt att mata fåglar. Tänk då på att 
undvika att mata fåglarna intill husen. 
Fågelmaten drar till sig andra skadedjur som 
t.ex. möss som sedan letar sig vidare in i 
husen. Häng hellre ut lite godsaker i skogen. 

Fyrverkerier 

Lokala föreskrifter inom Knivsta kommun 
tillåter fyrverkerier mellan 20:00 och 01:00 på 
nyårs-, påsk-, valborgsmässoafton samt 
skärtorsdagen. 
Fyrverkeri med styrpinne, även kallat raket, är 
förbjudet sedan 1 juni 2019. 
För mer information se kommunens och 
polisens hemsidor. 

Frånluftfläkten 

Glöm inte att ställa fläkten i vinterläge nu när 
höstkylan kommer. Reglaget bredvid centralen 
ska ställas i läge 1. 

Biltrafik inne på området 

Biltrafik inne på området ska bara ske om det 
är absolut nödvändigt och då i gångfart. 
Parkering är inte tillåtet annat än för i och 
urlastning. Ställ inte ditt fordon längre än 
nödvändigt då det kan blockera 
utryckningsfordon med fara för liv! 

Föreningens hemsida 

På www.timotejen.se finns mycket nyttig 
information för såväl nyinflyttade som för de 
som bott här länge. 

 

 
God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen! 
 


