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 Vecka 28-31 är kontoret stängt på onsdagar, så kom förbi innan dess om ni 
behöver kompostpåsar eller filter eller har andra ärenden. 
Mejl, brevlåda och telefonsvarare kontrolleras dagligen även under 
sommaren. 

 
 13 juni har vi sista styrelsemötet inför sommaren, före dess behöver vi era  

ev ansökningar för 2a handsuthyrningar, ombyggnationer mm. 
 

 Pool/plastbalja/vattensamling är inte tillåtet att ha på sin uteplats, balkong 
och/eller på föreningens grönyta.  
Eftersom det är förknippat med ansvar för styrelsen om olyckan skulle vara 
framme. I dagsläget har vi inte heller inviduell vattenmätning. 

 
 Grillning med kol- och/eller gasolgrill är inte tillåten på balkonger.  

Har man altan flyttar man ut grillen så att inte rök kommer in till grannen 
ovanför.  
Använd inte för mycket tändvätska, vilket luktar onödigt mycket för oss runt 
omkring och den är även brandfarlig.  
Observera ev kommande grillförbud från Uppsala kommun!  
Grillar får under inga omständigheter ställas på föreningens utemöbler.  

 
 Rökning på balkong/uteplats är inte förbjuden men tänk gärna på andra, så 

att de inte störs, att använda askkopp är en självklarhet!  
 

 När föreningen har olika byggprojekt eller liknande, investeras mycket pengar  
- vi medlemmars pengar, och då är det vanligt att vi boende ser till oss själva 
att man inte har möjlighet av olika orsaker att släppa in hantverkare på 
uppmaning, men det får ofta förödande konsekvenser, dels ställtider som vi 
försöker debitera enskilda, för att inte gå ut över alla, men det stora problemet 
är att man inte kan göra klart ett projekt och komma vidare för att man 
behöver helheten i 316 lägenheter. 
Så vi önskar att ni hjälper till när våra aviserade besök ska ske. 
I värsta fall ansöker vi om handräckning hos Kronofogden och det är onödiga 
kostnader för dig som enskild men också krävande i tid för alla inblandade. 

 
 Vi vill påminna om att ditt golv är någons tak och vise versa, visa hänsyn till 

grannarna, ljud studsar och låter mera hos grannarna än vad man själv hör. 
Om du har en AC/fläkt på, försäkra dig om att det inte blir vibrationer hos 
grannen, kan lindras med t ex en tunn yogamatta. 
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