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Julcontainer 
Under perioden 23-27/12 kommer det 
att finnas en container vid gaveln 
Lidnersgatan 40 där brännbart t e x; 
julpapper, kartonger etc. kan slängas. 
Er lägenhetsnyckel passar i hänglåset. 
 
Begagnade julträd  
Får INTE kastas i sophusen eller ute i 
föreningen.  
Vid garagegaveln Lidnersgatan/ 
Österleden har Boservice sitt sandförråd 
– bredvid det får träden kastas. 
 
Allmänt om sopor 
Boende ställer dessvärre väldigt mycket 
sopor på golvet i sophusen samt i 
trapphusen som inte är hushållssopor. 
Det kostar föreningen massor i extra 
hanteringskostnader - var rädd om allas 
vår plånbok och sortera i kärlen alt. i 
containern vid Österleden/Viktor 
Rydbergsgatan som finns tillgänglig året 
runt.  
Informera gärna grannar som 
nonchalerar dessa regler! 
 
Felanmälan 
Åtgärder som föreningen bekostar ska 
felanmälas till kontoret 018-322040 
eller brfblackhornet@telia.com, ärenden 
som bekostas av boende kan felanmälas 
direkt till Upplands Boservice. 
Vem som ansvarar för vad framgår på 
vår hemsida under samma rubrik. 
 
Ekonomi  
Månadsavgiften för lägenheterna höjs  
fr o m 140101 med 5% enl. beslut på 
årsstämman 130502. 
 
Tvättstugor 
Vi har fått önskemål från boende att 
påminna om respekten i tvättstugorna; 
boka tid för att tvätta, håll tiderna, 
städa ordentligt! 
 
 
 

 
”Julklapp” 
Föreningen kommer fr o m 140101 att 
teckna en gemensam bostadsrätts-
tilläggsförsäkring för alla boende. Detta 
innebär att man inte själv behöver köpa 
detta tillägg på sin hemförsäkring.  
OBS! att det fortfarande är obligatoriskt 
att boende tecknar själva hemförsäk-
ringen. 
 
Fyrverkerier 
Inför storhelgerna jul/nyår vill vi 
förtydliga att det är förbjudet att smälla 
raketer/smällare inom tätbebyggt 
område vilket föreningens område är – 
även på tennisplanen! 
 
Enskilda personer kan söka tillstånd 
hos polisen för att få handha 
fyrverkerier. Tillstånd kostar 700 kr och 
polisen fattar inviduella beslut. 
 
Detta förbud gäller pga brandrisk och 
allmän fara för människor, djur och 
egendom. Visa hänsyn! 
 
Föräldrar; vänligen upplys 
barn/ungdomar om detta! 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR  

 
 
Kontakt 
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. Vår 
brevlåda finns till höger om dörren. 
Glöm inte att ange namn, lgh nr och 
telefonnummer så att vi kan nå Er. 
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