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Aktivitetsdag 

Lördag den 18/10 har föreningen en 

arbetsdag. 

Önskar du något som vi bli utfört, kontakta 

styrelsen eller trädgårdsgruppen, så vi kan 

planera arbetet. 

Mer information kommer i trapphuset och 

på vår hemsida. 

 

Miljörummet 

Föreningen kommer att måla golvet i 

miljörummet under några dagar i höst. Vi 

måste under tiden stänga det. Mer 

information kommer, när det blir dags. 

Återigen måste vi påpeka, att det är 

förbjudit att ställa något på golvet i 

miljörummet. Allt som står nu på golvet, 

kommer att stå kvar tills vi får hit en 

container på aktivitetsdagen. 

 

Anslagstavlorna 

Som du kanske lagt märke till, har vi bytt ut 

de gamla anslagstavlorna. Styrelsen kommer 

att sköta namnändringarna fr.o.m. 1 juli på 

anslagstavlorna och brevinkasten. 

Om något är fel i namnlistan eller om du vill 

ändra eller lägga till ett namn, hör av dig till 

styrelsen genom mail eller telefon. 

 

Stora grinden mot Luntgatan 

Tyvärr står grinden mot Luntgatan alltför 

ofta öppen. Om vi jämför oss med andra 

föreningar, är vi mycket dåliga på att stänga 

grinden efter oss. Skärpning! 

Styrelsen vet att obehöriga kommer in på 

vår gård med jämna mellanrum och stjäl 

saker. En sommarnatt stals det cyklar på 

innergården bara för att någon inte hade 

stängt grinden. 

Föreningen kommer att installera elektrisk 

manövrering på grinden för att den skall 

vara stängd. Detta kommer att ske inom snar 

framtid. 

 

 

Försäkring 

Styrelsen kommer att efter hand informera 

lite om förebyggande arbete för att minska 

skador enligt föreskrifter från försäkrings-

bolaget. 

Några tips för att undvika vattenskador: 

 Glöm inte att stänga vattenkranen till 

disk- och tvättmaskinen. 

 Om du skall vara borta en tid från 

din lägenhet, stäng av vattnet till din 

lägenhet. En liten läcka kan då bli en 

stor skada. 

 Kontrollera i din lägenhet, med 

jämna mellanrum, att du inte har 

något litet läckage på rörkopplingar.  

  

Renovering av lägenheter 

Som bostadsrättinnehavare måste du 

kontakta styrelsen innan du gör en större 

förändring i din lägenhet enligt föreningens 

stadgar. Det kan gälla badrum, kök, mm. 

Det finns regler som måste följas.  

 

Arbete får bara ske under vissa tider: 

Vardagar: 0800 – 2100 

Helger:     1000 – 1900  

 

Lite ordningsregler 

Parkering på gården – Det är förbjudit att 

parkera bil på gården. Hantverkare kan få 

tillstånd under dagen. Behöver du lasta bilen 

får du naturligtvis köra in på gården. 

Mata fåglar – Det är förbjudit att mata 

fåglar på innergården. Anledningen är att det 

drar till sig inte bara fåglar utan även möss 

och råttor. 

Cigarettfimpar, mm – Tyvärr får vi reda på 

att det kastas cigarettfimpar och annat skräp 

på innergården. Ibland har det kommit från 

loftgångar. Tänk på att barn gärna stoppar  

föremål i munnen. 

 

Styrelsen 


