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Lägenhetsnummer; 

Vi vill på förekommen anledning be 

boende att uppge det 3-siffriga 

lägenhetsnumret vid kontakt med 

styrelsen, då Lantmäteriets nya 4-siffriga 

nummer är baserat på var man bor i ett 
hus - vilket innebär att t.ex. lägenhet 

1101 heter 35 st lägenheter i vår förening, 

Det försvårar vårt arbete att lokalisera rätt 

person/lägenhet vid ev. kontakt. 

 
Namnändring;   

Om/när Ni byter namn t.ex. gifter/skiljer 

Er, så är det viktigt att Ni skickar 

Skatteverkets namnändringsbeslut till Brf 

samt Mediator så att det blir rätt i alla 

papper för deklaration, avdrag etc. 
 

Garageinbrott; 

Tyvärr har föreningen drabbats av flera 

garageinbrott den senaste tiden, vi vill 

påminna alla som hyr garage vikten av att 
ALLTID låsa porten vid lämnande för att 

undvika obehöriga tillträde. 

 

Pumpstation; 

Vi har nu en pumpstation installerad på 

gaveln vid Lidnersgatan 26, där Ni kan 
pumpa cyklar, bollar, barnvagnar etc. 

Tryck på ”Luftknappen” och använd det 

munstycke som passar bäst, kompressorn 

slår av sig själv efter någon minut. 

 
Brandinspektion; 

Uppsala brandförsvar genomför oanmälda 

inspektioner då och då i föreningens hus. 

Vi har fått bakläxa vad gäller att förvara 

saker i trapphusen!  

Möbler, kläder, dörrmattor, barnvagnar 
etc. får som vi meddelat tidigare INTE 

förvaras i trapphusen pga. att det är 

lättantändligt och kan försvåra ev. 

utrymningar. 

Styrelsen uppmanar boende att plocka 

bort personliga ägodelar från trapphusen, 
det som inte plockas bort kommer att 

omhändertas. 

 

 

Tvättstugor;                                       
Till varje lägenhet hör 1 st tvättstugekolv 

till bokningstavlan. Denna kolv ska vara 

märkt med lägenhetsnummer. Rensning 

av tavlorna görs med jämna mellanrum 

och de som tas bort är de om inte är 

märkta med lägenhetsnummer samt om 
det finns fler än 1 st med samma 

nummer. Nya märkta kolvar finns att 

köpa hos Sensum lås och larm. Till 

tvättstugorna på Lidnergatan 26 och 

Viktor Rydbergsgatan 19 kommer det att 
sättas upp en parkeringstavla för kolvarna 

som kan användas då man inte har bokat 

tid. 

Vår;                                                       

Nu närmar sig våren på riktigt, den mesta 

sanden är uppsopad och fåglarna kvittrar. 
Med värmen kommer flera boende ut ur 

vinterdvalan och styrelsen vill påpeka 

betydelsen av att visa grannar respekt vad 

gäller grillning, rökning och musik etc. 

Ömsesidig respekt skapar grannsämja!! 

 

Föreningskontoret har öppet varannan 

onsdag kl. 18.30 – 19.30. Vilka datum 

kan Ni se på anslagstavlan i trapphusen.  

Det går alltid att lämna meddelanden på 
telefonsvararen, e-posta eller faxa. Glöm 

inte att ange namn, lgh nr och 

telefonnummer så att vi kan nå Er. 


