
 
 
 
 

Bläckbladet maj 2013 
 
 
Husdjur 
Vi vill uppmana djurägare att INTE 
rasta sina djur inne på gårdarna och 
katterna ska hållas ifrån att göra sina 
behov i sandlådorna. 
Händer det en olycka, plockar man 
naturligtvis upp det och lägger i 
närmaste papperskorg. 
Alla djur ska vara kopplade när de 
passerar inne på gårdarna. 
 
Sopor 
Det är jättetråkigt att vi måste ta upp 
detta ärende så ofta! 
-Snälla ställ inte ”överblivna” saker i 
sop-/trapphusen.  
De ska till containern vid 
Österleden/Viktor Rydbergsgatan eller 
kommunens återvinningscentral.  
 
Det kostar föreningen massor med 
extra pengar att ta rätt på dessa 
sopor, vilket i längden innebär dyrare 
hyra. 
 
Underhåll jordfelsbrytaren 
Jordfelsbrytaren som är installerad i 
nya proppskåpen behöver underhållas 
så att den är funktionsduglig om 
något händer då den löser ut.  
I elskåpet finns en orange testknapp 
som används för att kontrollera om 
jordfelsbrytaren är funktionsduglig. 
Kontrollen skall göras enligt 
tillverkarens anvisning, dock högst 
med 6 månaders intervall.  
Lämplig tidpunkt för provet kan vara 
vid övergång till sommar- resp. 
vintertid. 
 
Om säkringar går - vänta då några 
minuter innan ni ”vippar tillbaka” den 
så att den hinner svalna, är den för 
varm kommer den att gå igen. 
 
 

 
Övernattningsrum 
Kom ihåg att föreningen har ett 
övernattningsrum att hyra när Ni får 
gäster! 
 
Trädgård/uteplats 
Ni som bor på markplan är ansvariga 
för växterna på era uteplatser - håll 
dem i trim och se till att de inte växer 
upp så mycket att boende ovanför får 
skymd sikt, detta gäller även i sidled. 
 
Inglasning av balkonger kräver 
bygglov, vänd er till styrelsen. 
 
Ut-/ombyggnader av uteplatser måste 
godkännas av styrelsen. 
 
Grillning på balkonger är inte tillåtet. 
Engångsgrillar måste stå på asfalt för 
att undvika bränder. 
 
Störningar 
Tänk på att du bor i ett hus med 
grannar som kan ha helt andra vanor 
än vad du har. Sträva efter att aldrig 
störa dina grannar mer än 
nödvändigt.  
Renoveringar ska ske på dagtid kl. 08-
20 och "övriga" ljud fram till kl. 22. 

 
 
  
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 eller e-posta. Glöm 
inte att ange namn, lgh nr och 
telefonnummer så att vi kan 
återkomma till Er. 
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