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Nu är vårsäsongen här 
Nu har våra trädgårdsmöbler kommit ut. Ni får gärna möblera om på dessa, men om ni flyttar 

samman många möbler på ett ställe är vi tacksamma om ni återställer möblerna till olika 

sittgrupperna, det är inte alla som orkar lyfta dem. 

 

Är ni många finns det extra bord och bänkar i källaren under trappa B, dessa får ni gärna låna om ni 

ställer tillbaka dem direkt efter användandet. Föreningen har i samma rum i källaren gemensamma 

grillar som gärna får användas, observera att det inte är tillåtet att använda tändvätska. Det finns 

elektriska tändare i källarrummet där grillarna står och det finns eluttag i bersån på gården. 

 

Det är trevligt med gemensamt använda leksaker, men när det nu blir fler som är ute på gården 

behöver de ställas vid sidan efter användandet för att inte vara i vägen. Det är extra viktigt för 

vaktmästarna när gräset ska klippas. Det finns till exempel plats på grusgångarna närmast huset 

mellan trappa C och D eller till höger om trappa F.  När det gäller odlingslådorna så är det inte tillåtet 

att gräva i dem, de personer som odlar i dessa vill inte få växterna söndergrävda. 

Boknings-appen 
Vår bokningsapp är ur funktion, den är för gammal och det behöver göras uppdateringar av 

programvaran, det arbetas på detta. Det går att boka i källaren på tavlorna med hjälp av taggen, eller 

på hemsidan priorn.se. 

Sopor 
Våra sopkärl töms inte om locken inte är stängda, kom ihåg att trycka ihop förpackningar och sopor 

så det ryms i kärlen. 

Container 
Grovsopor får inte ställas i miljöhuset, du får själv ta hand om dina grovsopor. Föreningen har en 

container för grovsopor några gånger om året. Nästa gång är 7-9 maj 2021. Då kan du kasta dina 

grovsopor. 

Styrelsen 
• Vid behov kontakta helst styrelsen via mejl: styrelsen@priorn.se 

• Använd HSB-portalen för felanmälningar. 

• Akuta anmälningar gör till HSB-kundtjänst 010-442 30 00, öppet dygnet runt. 

 

 

Vänliga vårhälsningar 
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