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Agenda
2016-01-20
2016-01-21
2016-02-17
2016-03-16

Styrelsemöte
Medlemsmöte kl 19 Gård 1.
Styrelsemöte
Styrelsemöte

2016-03-30
2016-04-06
2016-04-27
2016-05-25

Sista dagen för motioner
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Stämma kl 18:00 på Gård 1

Nyheter
Byte av portkoden
Portkoden kommer att bytas den 11
januari klockan 00:01. Den nya koden
kommer på en separat lapp till alla
berörda boende.

Pekpinnar
Det är inte roligt att vare sig skriva
eller läsa om ”pekpinnar” men
dessvärre finns det en anledning att
påpeka att gästlägenheten på D. 19
och tvättstugan på gård 1 inte sköts
lika bra som gästlägenheten på D. 86
och tvättstugan på gård 4. Det är en
stor skillnad i renlighet mellan går,
vilket är väldigt trist. Dessa regler bör
alla följa – för allas trivsel.
Gästlägenheterna
Gästlägenheterna
skall
städas
noggrant
inklusive
toaletten,
sängkläder ska vikas ihop samt att
gardinerna ska dras tillbaka. Detta för
att nästa gäst ska känna sig
välkommen.
Med tanke på allas trivsel är det inte
tillåtet att sova i sängarna utan lakan,
påslakan och örngott. Om ni som hyr
gästlägenheterna inte är nöjda med
hur föregående hyresgäst har lämnat
den, är det av yttersta vikt att ni
omgående kontaktar rumsansvarig

eller styrelsen. Detta för att styrelsen ska
kunna dokumentera, och eventuellt
debitera föregående hyresgäst, men
framför allt kunna åtgärda problemet.
Tänk på att det inte är gästen som
övernattar som är ansvarig att
gästlägenheten lämnas i fint skick, utan
den ansvarige är den som har hyrt
gästlägenheten.
Tvättstugan
Tänk på att ta bort allt ludd från
torktumlarna, torka av maskinerna och
sopa golvet efter att ni har tvättat.
Tomma förpackningar skall lämnas vid
återvinningsstationen nere vid Tempo.
Rökning utanför portarna är inte tillåtet
Att röka utanför portarna är inte tillåtet
då röken tar sig in i lägenheterna, främst
de lägenheter som ligger närmast
portarna, via ventilationssystemet.
Vänligen tänk på astmatiker och ickerökare, stå inte vid portarna när ni röker
eller släng era fimpar där.

