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Vår webbplats är uppdaterad! 

Föreningens webbplats har fått en välbehövlig 

ansiktslyftning - både när det gäller utseende 

och innehåll.   
 

Förutom information om våra stadgar, trivsel-

regler och kontaktuppgifter till styrelsen, finns en 

mängd information som alla boende i föreningen 

kan behöva. Här finns också en genväg till  

felanmälan på Renews webbplats. Och såklart 

kan du också läsa det här infobladet och info-

blad som vi gett ut tidigare. 
 

Gå in och se själv på hackspetten.com 

Inbrotten har minskat 

I slutet av förra året och i början av det här året 

hade vi en del inbrott i våra källare. Sedan  

installerade vi larm på dörrarna som leder till 

förråden och det har nog bidraget till att  

inbrotten minskat rejält. 
 

Men alla ni som varit extra uppmärksamma och 

sett till att dörrar stängs har också hjälp till, så 

tusentack för det!  

Får jag grilla på balkongen? 

Ja, det får du men bara med elgrill och du ska 

se till att oset inte stör dina grannar. Det är alltså 

inte tillåtet att använda kolgrill eller gasolgrill på 

balkongen.   

 

Och apropå grillning... 

Det är många som använder våra grillar på  

gårdarna och det är förstås jättekul. Tänk bara 

på att städa efter dig. Annars kommer råttor och 

fåglar festa på dina rester och ditt skräp.  
 

Det är trist nog om vi får råttor på gårdarna, men 

det skulle vara ännu värre om råttorna  

bestämde sig för att flytta in. 

Inte måndagsöppet i juli 

Som ni säkert vet så har vi ”måndagsöppet” i 

föreningslokelen den sista måndagen i varje  

månad. På grund av semestrar har vi däremot 

inte måndagsöppet  i juli.  
 

Nästa gång vi har öppet är måndagen den 25 

juni. Info om fler datum hittar du på vår webb-

plats. Där finns också ett kontaktformulär som 

du kan skicka till styrelsen om du har ett ärende 

som brådskar. 

Bredbandsbolaget heter nu Telenor 

Telenor köpte Bredbandsbolaget redan 2005, 

men först nu har de gått ihop helt och hållet  

under namnet Telenor. Det här innebär inga  

förändringar för oss som abonnenter - varken 

när det gäller våra tjänster eller priser.  
 

Skillnaden för oss är (förutom namnbytet) ett 

nytt telefonnummer till Telenors kundtjänst,  

020-222 222, och ny adress till webbplatsen,  

bredbandsbolaget.se. Du hittar mer information 

på hackspetten.com. 


