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Några påminnelser… 
 

• Vi får inte ställa några föremål i trapp- 

husen eller i källargångarna. Dels handlar 

det om att hålla brandfarliga föremål borta, 

men också att ambulanspersonal ska 

kunna komma fram ohindrat. 

 

• Vi får heller inte ställa soppåsar bredvid 

sopnedkasten. Dels stökar det ner, men 

det lockar också fram råttor till våra  

gårdar. VI har ett gemensamt ansvar för 

att alla ska trivas. Är det fullt i ett  

sopnedkast är det bara att gå till nästa  

- våra nycklar funkar i alla sopnedkast på 

båda gårdarna. 

 

• Du som har en parkeringsplats har ansvar 

för att snöröja den. När du skottar, lägg 

inte snön på parkeringens körytor (där  

bilarna kör). Lägg istället snön på gräs-

ytorna eller någon annan lämplig plats.  

 

• Sist men inte minst, vi tänder många ljus i 

december så glöm inte att blåsa ut dem 

när du går hemifrån. 

 

 

Måndagsöppet i föreningslokalen 

Sista måndagen i varje månad mellan 19.00 och 

20.00 är det måndagsöppet i föreningslokalen. 

 

Kom och träffa styrelsen, ställ en fråga eller byt 

ut en tagg! Fram till sommaren har vi följande 

datum inplanerade: 

 

• 17 december 

• 27 januari 

• 24 februari 

• 30 mars 

• 27 april 

• 25 maj 

• 29 juni 
 

I december har vi bytt dag eftersom den sista  

måndagen är mitt i julhelgen, och i juli är det 

inget måndagsöppet pga. semestrar. 

 

Hissinstallationen är klar 

Nu är alla hissar färdiginstallerade. Den sista his-

sen som blev klar var den på  Husarvägen 17 

och den dröjde några dagar pga. ett kretskort 

som behövde bytas. Nu är det klart och alla  

hissar fungerar som de ska.  

 

Indexreglering av avgifterna i januari 

Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 2% 

from. januari 2020. Det är en indexreglering, 

dvs. en anpassning till att övriga kostnader som 

påverkar underhåll och drift av våra fastigheter 

har höjts (till exempel el, vatten och underhålls-

arbeten).  

Vi önskar alla en fin  

och avkopplande  

jul- och nyårshelg 


