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Aktivitetsdag  

Ett stort tack till alla som hjälpte till att 

utföra de aktiviteter, som behövdes för att 

alla skall trivas i vår förening. 

 

Skadegörelse - förstörda tallar 

Natten mot söndagen efter vår aktivitetsdag 

var det någon eller några, som gick lös på ett 

antal tallar på gården. 

Skadegörelsen har polisanmälts. 

Det var någon, som kunde komma in på 

gården via kodlåset och därefter med nyckel 

gå in i ett trapphus. 

Det är bättre att du hjälper till under 

trevligare former. 

Nu blev det extra kostnad och arbete för 

föreningen! 

 

Smällare på gården 

På Valborgsmässoafton var det någon som 

kastade en smällare från en 

balkong/loftgång. Detta är förbjudet enligt 

föreningens ordningsregler. 

 

Miljörummet 

Trots videoövervakning i miljörummet kan 

vi konstatera att några missköter sig. 

 

Större mängder emballage – wellpapp och 

frigolit samt byggavfall skall inte hamna i 

vårt miljörum. Föreningen har inte ordnat 

någon hämtning för detta. 

Medlemmen/Hyresgästen skall ta hand om 

det själva och transportera det till 

Returpunkten. 

 

Det gäller även kaffekokaren som någon har 

ställt på golvet. 

Elektriska apparater hanteras enligt lag som 

miljöfarligt avfall. 

 

 

 

 

Störande ljud & buller 

Styrelsen får med jämna mellanrum reda på 

från medlemmar att det har varit störande 

ljud långt in på kvällar/nätter från fester och 

ombyggnationer. Det finns regler, som 

måste följas. 

Störande ljud från lägenheterna, balkonger, 

loftgångar samt innegård får inte förekomma 

efter kl 22. Gäller alla dagar i veckan.  

 

Förråd 

Föreningen har ett antal lediga förråd för 

uthyrning. 

De gamla soprummen på utsidan av 

fastigheten används av många som MC-

förråd. 

Det finns även lediga MC-platser att hyra. 

 

OVK- besiktning 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

kommer att göras snart. Vid förra 

besiktningen fick föreningen många 

anmärkningar gällande felinstallerade 

köksfläktar, mm. 

Om du har några funderingar, kan du fråga 

styrelsen. 

Mer information kommer när exakt datum är 

bestämt. 

 

Spolning av avloppsledningar 

Spolningen kommer att påbörjas den 19/5 

och kommer att pågå under 6 dagar. 

Se separat meddelande! 

 

Motioner 

Verksamhetsåret håller på att ta slut. 

Motioner till föreningsstämman måste 

lämnas in senast 31/7 för att de skall tas upp. 

Det är ett sätt som medlem att påverka 

styrelsens arbete. 

 

 Styrelsen 

 


