
AllehandaXtra - feb. 2015 

Här kommer en liten information till alla bo-

ende i Skogsgläntan. 

 

Det blir öppet hus för 

beskåd-

ning av 

bastun 

på sön-

dag 15/2 från 

kl.12:00. Lillan och Leif kommer då att 

ta emot och visa den nya fina bastun samt ta 

emot bastuavgift och koda kort för dem som 

vill nyttja den. Kom ihåg att ta med ett eget 

kort för kodning. Det fungerar med vilket 

magnetremsekort som helst så du kan använ-

da nåt gammalt presentkort eller liknande. 

 

Hittills i år är det ingen som betalt för mat-

boxar i kylrummet, men alla boxar är inte 

tomma. Är det så att du vill ha din kylförva-

ring kvar så kan du också lämna betalning till 

Lillan på söndag. Den sista februari plockas 

bultsaxen fram och matboxar som inte beta-

lats för töms. 

 

Du kan också passa på att lämna din gamla 

solarienyckel till Lillan, om du skulle ha en 

sån liggande. Det är ju 100:- pant på dem, så 

varför inte växla in den mot lite kontanter? 
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