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Inbrott i våra källare

Grillning på balkongen

De senaste månaderna har vi haft en del inbrott
i våra källarutrymmen. De som haft inbrott har
blivit meddelade, men behöver sätta på ett nytt
lås på de nya låsbyglarna. Det kan ändå vara
bra om du går ner och kollar att ditt förråd ser
OK ut.

Vi vill påminna om att det förbjudet att grilla med
kolgrill och gasolgrill på balkongen. Dels står det
i våra trivselregler, men det är också en stor
brandfara.
Elgrill är däremot tillåtet på balkongen.
Bäst är ändå bäst att använda grillen som finns
på gården. Då slipper både du och dina grannar
grillos på balkongerna.

En del av problemet är att källardörrarna lämnas
öppna ibland. Tänk på att stänga dörren efter
dig och se till att den går i lås när du går in via
källaren.

Om störning
Ny adress till att boka tvättstuga på nätet

I våra trivselregler står det:

Vi har en ny adress till bokning av våra tvättstugor. Ni som har bokat via internet tidigare
använder samma användarnamn och lösenord
som tidigare. Det är bara adressen till bokningssidan som är ny.

”För att alla ska trivas är det viktigt att man inte
störs av grannarna. Alla vi som bor i föreningen
är skyldiga att visa hänsyn och vi ser strängt på
störningar. Man får inte störa genom att föra
oväsen och det är extra viktigt klockan 22.00 –
07.00.”

Har du inte bokat tidigare? Då mejlar du
styrelsen på info@hackspetten.se så skickar vi
dig ett lösenord.

Vi har även fått klagomål om att det är högljutt
och livligt på stora gården på kvällarna. Därför
ber vi dig som har barn som leker där på
kvällarna att hålla koll.

Logga in så här:
1. Gå till hackspetten.sakrafast.se

(inget www och inga mellanslag i adressen)

2. Ange användarnamn som är ditt lägenhetsnummer. Det ska vara fyra siffror och har du
ett kortare lägenhetsnummer lägger du nollor
framför. Till exempel får lägenhet 96
användarnamnet ”0096”.
3. Ange ditt lösenord och klicka på logga in.

Vi i styrelsen önskar alla
en skön, grön och solig sommar
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