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Tyst om kvällarna 
 
Efter förfrågan från boende vill nu styrelsen förtydliga vilka tider som gäller för när det ska 
vara tyst om kvällarna i föreningen. Söndag-torsdag ska det vara tyst efter kl. 22.00 och 
fredag-lördag ska det vara tyst efter kl. 23.00. 
Tänk på att visa hänsyn till era grannar, spela inte hög musik eller liknande sent om kväl-
larna, bas, musik och högt tal hörs väl genom betongväggarna. 
   
   
Styrelsen bjuder in till samkväm 
 
Vid förra årsstämman fick vi gå ner på 4 st ledamöter i styrelsen pga bristande intresse 
från medlemmarna i föreningen. Sedan dess har även en i valberedningen flyttat från före-
ningen. Vi vill därför bjuda in till en träff där ni som inte har ett förtroendeuppdrag idag, 
får möjligheten att ställa frågor till oss i styrelsen och höra vad vi gör och hur. Vi hoppas 
att kunna sprida kunskap och förståelse om att det inte är svårt och komplicerat, utan ro-
ligt och lärorikt. Utan fungerande styrelse och valberedning tvingas bostadsföreningen att 
upplösas och fastigheterna säljas och den ursprungliga insatsen från 1960 betalas ut till 
varje bostadsrättsinnehavare. 
 
Så kom till denna kravlösa träff och hör dig för! 
Den 19 september kl. 18.00 Samlingslokalen Ödegårdsgatan 4. 
Vi bjuder även på förtäring. 
     
 

SMS-tjänst och parkeringstillstånd 
 
Besökande kan nu betala besöksparkeringen med SMS och från och med i dag behövs inte 
längre parkeringstillståndet. 
För de som önskar kan appen SMS Park användas till att betala besöksparkeringen med. 

 
Städning av tvättstugorna 
 
Tänk på att vi alla i föreningen har ett gemensamt ansvar att städa tvättstugorna. Efter att 
ni nyttjat tvättstugan ska samtliga använda ytor och maskiner torkas av, filter i 
torktumlare (2 st) och torkskåpen tömmas och golven ska sopas och skuras. 
Medlemmar som inte följer detta riskerar att stängas av och måste då ta kontakt med 
styrelsen för att återfå behörigheten att nyttja tvättstugorna. 
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