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Ett stort TACK till alla som lämnade in sina grovsopor vid containern 

den 16-17 oktober. Inget ställdes utanför samt alla grovsopor var 

godkända som avfall. Tyvärr noterades att några kom efter att 

containern stängts och kastade sina grovsopor vilket inte är okay. Om 

de tider vi satt för containern inte respekteras kan vi vara tvungna att 

sluta med denna tjänst.  

  
 

 Styrelsen har i samband med ett extra styrelsemöte där vi fått 

en redovisning om vad filmningen av våra stammar visat tagit 

beslut att vi kommer att gå vidare med planering för 

genomförande av stambyten i vår förening.   

Vi går nu vidare med att ta in offerter för konsulthjälp och 

därefter kommer vi ut med ytterligare information.   

 

 

Tyvärr framkommer det mer och mer när vi varje vecka går igenom 
bokningslistan för bastun att bastuavgiften inte betalas av alla som har nyttjat 
sin bokade tid.  
Det har även inkommit klagomål om att man inte städar efter sig, så torka av 
golvet, ta bort hår och dylikt från golvbrunnen när ni duschat.   
 

Respektera reglerna gällande bastun så vi slipper stänga den! 

   

                  

Påminner om att det är stängt förbjudet att kasta nere skräp, cigarettfimpar 

och dylikt från balkongerna!   

 



 Påminner igen om att städa efter er då ni 

använt tvättstugorna! Brandrisk om inte t ex 

filtren i torktumlare och torkskåp rengörs 

ordentligt! 
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Tyvärr är det problem med att allt fler är försenade med sina avgifts- 

och hyresinbetalningar. Att upprepade gånger missköta sig med sena 

inbetalningar kommer innebära att den boende nu mycket tidigare 

kommer bli av med sin p-plats / carport / garage om denne har en 

sådan.   

 

 

  

 

 

  

 

                                              Det är inte tillåtet att mata fåglarna, det drar till 

                                                  sig råttor.  

Så inga talgbollar, fröautomater mm.       

får sättas ut till fåglarna! 

 

           Påminner om HSB’s 

medlemsservice där man kan få hjälp  

med allt från avgiftsfrågor till felanmälan  

 gällande bostaden 

                                                        

  


