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Några rader från styrelsen med lite påpekanden som medlemmar i
föreningen vill att vi ska ta upp:
ANDRAHANDSUTHYRNING
På förekommen anledning vill på påpeka att andrahandsuthyrning inte är tillåten
utan styrelsens godkännande. Du som vill hyra ut i andra hand måste alltså
lämna in en förfrågan till styrelsen innan du hyr ut.
BRANDSÄKERHET
Det är förbjudet att ha barnvagnar eller andra brännbara saker i trappuppgångar
eftersom det kan äventyra brandsäkerheten. Tyvärr har det visat sig att någon
eller några roat sig med att rycka bort de brandsläckare som vi satt upp i
trappuppgångarna. Dessa kommer inte ersättas!
TYSTNAD
Efter klockan 22.00 får det inte förkomma aktiviteter som kan störa andra i
huset!
SOPOR
Sopor ska fördelas i alla sopkärl, dvs. om ett kärl är fullt släng då i ett annat
kärl!
Vidare ska konservburkar, glas och kartonger slängas i de kärl som finns vid
sopstationen vid infarten till vår förening. Var vänliga och respektera detta.
TVÄTTSTUGEREGLER
Har tagits fram och kommer att anslås inom kort.
PARKERINGSREGLER
Har tagits fram och kommer att distribueras under våren
FORTKÖRNING
Vi har fått påpekande att det körs för fort inom området. Det kan kanske vara
bra att tänka på att vi har många barn i områden så snälla lätta lite på gasen när
ni kör i området.

SE UPP FÖR SKOJARNA
Vi har haft en incident i området då en person som hjälpte en äldre dam
samtidigt passade på att stjäla plånboken i hennes handväska. Vi uppmanar alla
att vara försiktiga med att släppa in personer ni inte känner.
OVK
Besiktningen har satt igång. Glöm inte att lämna in nyckel om ni inte är hemma.
LÄGENHETSNUMMER
När ni anger ert lägenhetsnummer ska ni använda det nummer som står bredvid
dörren i trappuppgången inte det nummer som skattemyndigheten har gett
lägenheten. Anledningen är att det nummer, som myndigheten gett, inte är unikt
utan samma nummer finns i varje trappuppgång. Det kan därför leda till viss
förvirring om man bara anger det numret.
PANTHANTERING
Från och med den 1 april är det SBC, vår förvaltare, som sköter all
panthantering. Vid kontakter med bank och mäklare är det bra om ni informerar
om detta.
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