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GRILLNING ÄR INTE TILLÅTEN PÅ UTEPLATSERNA 

Sommaren är här och som vanligt vill styrelsen informera om att det inte är tillåtet att 

använda kol- eller gasolgrillar på uteplatsen. Elgrill är tillåtet. Orsaken är brandrisken 

men även att dina grannar som bor ovanför och bredvid besväras av grillos. Däremot 

får du gärna grilla på föreningens gemensamma grillplatser som finns på varje gård! 

 

FASADPROJEKTET – NÄR BÖRJAR VI? 

Sedan en tid tillbaka håller styrelsen på att slutförhandla med de utvalda 

entreprenörerna. Inom kort hoppas styrelsen kunna fatta beslut om vilken entreprenör 

som får förtroendet att utföra renoveringen av våra byggnader. Men det innebär 

dessvärre inte att fasadrenoveringen kan påbörjas ännu. 

 

Trots otaliga påminnelser med bland annat tre utskick av samtyckesblanketter med 

utförlig information om att återlämna dessa, dörrknackning samt telefonsamtal så har 

inte alla medlemmar inkommit med svar. Ni som vet med er att ni fortfarande inte 

lämnat in samtyckesblanketten måste göra det omedelbart. Saknar ni blanketten 

så kontakta styrelsen på telefon eller mejl. Hittills har styrelsen lagt ner omkring 50 

arbetstimmar på att få in blanketterna, vilket också kostat föreningen cirka 25 000 kr. 

 

De medlemmar som fortfarande inte lämnat in blanketten kommer istället att få 

möta föreningen i domstol.  

 

STÖLD AV VÄXTER 

Styrelsen brukar beställa plantering av blommor och det är något som bekostas av oss 

alla i föreningen. Kort efter att det blivit vårfint i våra planteringar och krukor har 

tyvärr en del blommor blivit uppgrävda och stulna! 

 

Lyckligtvis har en observant person i föreningen lyckats fotografera och jaga iväg en 

förövare vilket också medförde större konsekvenser för denne. Styrelsen vill uppmana 

alla medlemmar att vara uppmärksamma på stölder av våra gemensamma ägodelar. 

Tillsammans gör vi skillnad! 
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SPOLA INTE NER SOPOR I TOALETTEN 

Under den senaste tiden har föreningen varit tvungen att spola avloppsrör på grund av 

stopp i dessa. Orsaken är bland annat att det spolas ner saker i toaletten som hör 

hemma i sop-påsen. Blöjor, bindor, tamponger, tops, bomull, våtservetter, 

torkypapper, kondomer med mera är sopor och skall alltså slängas i soppåsen 

och inte i toaletten. 

 

LEDIGA TERMOGARAGE FÖR UTHYRNING 

Just nu är kön till termogarage kortare än vanligt. Är du intresserad av att hyra/ställa 

dig i kö kontakta föreningens vicevärd, Maria: 010 - 442 20 73. Termogarage kan 

endast hyras av dig som idag parkerar utomhus. Observera att du endast kan ha en 

parkeringsplats totalt. Du uppgraderar alltså din utomhusplats mot att du hyr ett eget 

termogarage med fjärrkontroll. 

 

VIKTIGT ATT SKÖTA OM SIN UTEPLATS 

Marken där uteplatsen är belägen tillhör föreningen. Bor du i markplan så har du fått 

lov att disponera uteplatsen mot att du håller den i gott skick. Det är alltså ett lån av 

föreningen som du måste sköta om. Gräsmattan ska klippas, buskar och träd beskäras 

så att dessa inte stör utsikten från fönster eller balkonger. 

 

HAR DU ETT BADRUM SOM SAKNAR TÄTSKIKT? 

Du som har ett äldre badrum med blått kakel och mosaikgolv som saknar tätskikt 

måste tänka på att inte spola vatten på väggar eller golv. Samma sak gäller om du 

inte vet om ditt badrum är renoverat på ett fackmannamässigt sätt med godkända 

våtrumsintyg.  

 

Duschar du i badkaret så måste du ha ett duschdraperi som löper längs hela 

insidan av badkaret så att inte vatten spolas på väggar och golv. Istället för att 

renovera hela badrummet så är ett billigare alternativ att skaffa en duschkabin med kar. 

Du som medlem ansvarar för att inte orsaka fuktskador på föreningens egendom eller 

hos din granne. Om så är fallet blir du ersättningsskyldig.  

 

SOMMAREN ÄR I ANTÅGANDE 

Det betyder som vanligt att styrelsen inte går att nå på styrelseexpeditionen, via telefon 

eller mejl. Styrelsetelefonen och mejlen kommer att vara avstängda under perioden 

torsdag 4 juli t.o.m. söndag 18 augusti. Du når som vanligt vicevärden varje vardag 

under hela sommaren. På föreningens hemsida finner du också svar på många frågor. 

Styrelseexpeditionen öppnar för besök igen måndag den 2 september.  

 

Om du redan nu vet att du har frågor till styrelsen så bör du kontakta oss så snart som 

möjligt.  

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt 

varm och härlig sommar! 


