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Det närmar sig sommar…! 
 

               
 
Vilket bl a innebär att 
föreningskontoret inte har 
onsdagsöppet vecka 28-31.  
 
Tänk därför på att 2a handsut-
hyrningar, ombyggnationer etc inte 
kommer behandlas förrän i 
augusti. 
 
Flera boende tillbringar mer tid 
utomhus därför vill vi påminna om; 
 
Byggnationer av altaner ska 
godkännas av styrelsen innan 
påbörjad byggnation, var ute i god 
tid med ansökan. 
 
Grillning med kol, gasol grill är inte 
tillåten på balkonger, har man 
altan flyttar man ut grillen så att 
inte all rök kommer in till grannen 
ovanför. 
Engångsgrillar får under inga 
omständigheter ställas på 
föreningens utemöbler. 
 
Föreningen gör en ny grillplats 
mellan VR 19 och VR 17 där det 
även kommer att placeras en 
soptunna för engångsgrillar som vi 
gärna ser att alla använder för 
grillar/kol. 
Grillen på kvarterslokalens 
uteplats får nyttjas när man hyr 
lokalen. 

 
Rökning är inte förbjuden men 
tänk gärna på alla runt omkring så  
att det inte stör, att använda 
askkopp är en självklarhet! 
 
Informera dina grannar när du ska 
renovera så att man är förberedd 
på extra ljud. 
 
Kom ihåg att avboka er tidning och 
lagra posten om ni åker bort, så 
det inte blir fullt i postbox och 
tidningskopp. Vilket även kan 
locka hit tjuven! 
 
Vill ni inte att släkten bor hos er i 
sommar, kan ni alltid hyra något 
av våra två övernattningsrum. 
 
Nya arbetsordningar gör att ni inte 
behöver ha rekvisition från 
styrelsen vid nytillverkning av 
nycklar. Lås- & säkerhetscenter 
ordnar papperna på plats. 
Det är dock fortfarande bara 
lägenhetsinnehavaren som kan 
beställa dessa arbeten, fullmakt för 
annan person kan ordnas. 
Giltig ID-handling ska medtas vid 
uthämtning.  
 
Slå sönder kartonger och möbler 
innan de kastas i containern, 
annars blir den full direkt. 
 
Med de nya digitala smartfällorna 
som Anticimex placerat ut i några 
av våra avloppsbrunnar har vi på 
10 månader blivit av med 690 st 
råttor som fått sätta livet till… 


