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Djurmatning på området  
Djurmatning på vårt område är INTE tillåtet, 
detta skapar oreda och drar till sig fler djur. 
Vänligen upphör med detta. 

Rökning framför våra trapphus  
Rökning direkt utanför våra entréer stör de som 
är på väg in och de som bor nära trappan.        
Vi ber er alla informera era besökare, hemtjäns-
ten osv att detta inte är önskvärt. 
 
Grillfesten 
Årets grillfest blev succé med god mat.  
Stort tack till er alla som bidrog till en lyckad 
dag.  
 
Fritidsverksamhet 
Fritidsverksamhetens höst program bifogas i 
detta utskick. 
 
Skärpning, i och utanför våra miljö-
hus!  
Det slarvas mycket fortfarande i våra miljöhus. 
Våra miljöhus är till för att vi skall ha en möj-
lighet att sortera våra sopor för en bättre och 
renare miljö. Detta innefattar att riva stora kar-
tonger vi slänger och att hålla rent efter oss. 
 
Det är absolut förbjudet att ställa material som 
inte hör hemma där. Vad som får slängas står 
på respektive kärl. Vid behov finns container 
till vårt förfogande enligt datum som finns ut-
placerat i respektive trappor.  
Upphör inte slarvet eller nonchalansen kommer 
det monteras kameror för att komma tillrätta 
med detta problem. 

  
 
 
 
 

 
Säkerhet 
Ring 114 14 om du ser eller hör något miss-
tänkt inbrott eller försök till inbrott!  
Det finns även möjlighet att ringa HSB Trygg-
hetsjour som är i samarbete med Securitas 
16.00 – 07.00 vardagar. Dygnet runt på lörda-
gar och helgdagar, Tel 040-661 01 65 
 
Tyfon 
Styrelsen tittar på alternativa ändringar av andra 
leverantörer än Tyfon då vårt avtal snart är på 
väg att gå ut. 

Hundägare  
Det finns hundägare i föreningen som inte följer 
de regler vi har. Hundar får absolut inte springa 
fritt och uträtta sina behov, ett sådant beteende 
är inte acceptabelt. Koppel och upplocknings-
tvång är det som gäller, vid lekplatser, rabatter 
och sittgrupper är det högst olämpligt att rasta 
hundarna. Hundbajs påsar kastas inte i pap-
perskorgarna utan i hushållssoporna i miljöhu-
sen. Vänligen följ detta för allas trevnad. 
 
Stamrenovering 
Som tidigare informerats kommer renovering 
av avloppsrören göras med infodring med 
”strumpa”. Metoden är godkänd av försäk-
ringsbolagen och jämställs med ett konvention-
ellt stambyte. Tappvattenrören kommer bytas ut 
mot nya. Vi har en konsult som arbetar med ett 
förfrågningsunderlag och i början av 2015 
kommer vi begära in offerter från entreprenörer. 
 
 
 

Vi i Styrelsen önskar er alla en 
Trevlig höst! 

 

 


