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På gång…  
Ett nytt senior- och vårdboende byggs 
i Nyby centrum. Med anledning av det 
kan föreningen drabbas utav vatten-
avbrott under vardagar. En del buller 
och vibrationer kan förekomma.  
 
Bravidas arbete med kulvertgroparna 
avslutades under augusti liksom byte 
av stamventiler i Lid 38 och 40. Det 
kan finnas luft i radiatorerna som 
måste släppas ut för att varmvattnet 
ska kunna få plats. Vår fastighets-
skötare Bertil är behjälplig om Du 
upplever att Din radiator avger dåligt 
med värme. Hör av Dig till kontoret.  
 
Öppet hus Kvällen den 8 december är 
det Öppet hus i föreningslokalen.   
Alla är hjärtligt välkomna. Separat 
inbjudan kommer under hösten.  

Styrelsen vill på förekommen 
anledning påminna att betala 
medlemsavgiften i tid. Detta gör att 
man undviker onödiga påminnelser. 

Fläktfilter Tänk på att fläktfiltren i 
köksfläkten behöver rengöras minst 2 
gånger per år. Det åligger bostads-
innehavaren att själv göra detta.  
 
Hemförsäkring Alla boende 
uppmanas att se över sin hem-
försäkring. Hemförsäkringen SKALL 
omfatta bostadsrättstilIägg.  
 
Autogiro är det enklaste sättet att 
betala hyran på! Ta kontakt med 
Mediator på tel. 018-13 14 50 så 
hjälper dem till.  

 
 
 

 

Sopor Vitvaror får inte ställas ut vid 
containern. Bortforsling skall 
ombesörjas av lägenhetsinnehavaren. 
Tänk också på att vika ihop kartonger 
som slängs i soprummen. 
Skräpbehållarna på gårdarna och 
utanför entréportarna är ingen plats 
för hushållssopor.  
 
Var snälla och ställ cyklar - som inte 
dagligen används, i förråd till vintern, 
då det underlättar skötseln av 
snöröjningen på gården.  
 
Bilkörning på gården är endast tillåten 
vid i- och urlastning. Undvik onödig 
körning på gården och tänk på att 
parkeringsförbud råder. Respektera 
att plats måste finnas för 
utryckningsfordon och färdtjänst.  
 

 

 

Föreningskontoret har öppet 
varannan onsdag 18.30 – 19.30. Det 
går alltid att lämna meddelanden på 
telefonsvararen och/eller e-post. 
Aktuell information finns på vår 
hemsida; www.brfblackhornet.se 
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