
Fasttagen 

- Hur kom det sig att polisen tog 

dig? 

- Jag hade för korta ben. 

- Ja, men jag menar, varför ville po-

lisen ha tag i dig? 

- Jag hade för långa fingrar. 

 

Styrelsen 

Ordförande: Helene Goudin 5D                  070 – 391 75 26  

(Kvartersgården, Abborrbladet, Facebook-sidan)  

V ordförande: Rachel Boström  7E       070– 608 63 23 

(Parkeringsansvarig, övernattningsrum) 

Sekreterare: Pernilla Sundström 5A      070– 327 31 42 

Ledamöter: Stefan Viklund 11H       070 – 330 83 53 

 (vicevärd & snickarrummet) 

 Per Christoffersson 11C 070 – 688 10 07    

 Bo Häll    070- 318 17 57 

Suppleanter: Roland Stolt 15D   070 – 313 13 85 

 (Ansvarig snickarrummet & flaggning))    

                        Nils-Olof Åström 15B    070 – 240 66 78 

 (Vicevärd)   
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Julbord 

Tisdag 5/12 Kl. 18:00 i Kvartersgården bjuder vi på det årliga    

julbordet. Anmäl antal personer via samtal eller sms till Hélène 

0703-917 526. Välkomna! 

   

 

 



Ventilation 

 

 

 

 

Ventilationen i lägenheterna har ställt till problem       

genom åren. När det gäller köken, skulle det ha varit 

ett spjäll för utsug av matos. Men man har i stället 

satt in fläktar, vilket gör att matoset sugs in i venti-

lationssystemet, i stället för att åka direkt ut.  

 

Storfors Plåt, som har utfört ventilationskontrollen, 

rekommenderar därför att inte ställa in vredet på 3, 

när man sätter på fläkten.  

 

 

Äktenskapslöfte 

- Lever din man upp till de saker 

han sade innan ni gifte er? 

- Jadå, han sade alltid att han 

inte var bra nog åt mig. 

Fel på elementet? 

Ni som vet av eller upptäcker något fel, kom ihåg att    

meddela Nils-Olof! 

 

      

 

Tvättstugor 

Kom ihåg att var och en städar    

efter sig i tvättstugan och tar 

tomma förpackningar med sig hem. 

Det är inte meningen att den som 

ansvarar för tömningen av pappers-

korgarna ska behöva källsortera. 

Tack på förhand! 

 

Abborrbladet 

Nästa Abborrblad kommer tidigast i januari, eftersom vi 

har nästa styrelsemöte den 15 januari 


