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Efter en fantastisk sommar;  

då styrelsen med glädje 

kunnat se, 

att många har umgåtts 

och kunnat njuta i våra 

trädgårdar. Vill vi 

påminna om, att vår 

föreningslokal står till 

förfogande, nu när 

höstmörket är i antågande. 

 

Månadscafe’ 

 

Kommande månads- 

Cafe’ med trubadur, 

Stefan Axfjord 

Söndag 30 september 

Kl 16- 18 

 

 

 

 

 

 

Störning vid reparation 

 

För gemensam trivsel !! 

Vid reparation av lägenhet, 

sätt upp lapp i entrén, om 

tider då störning kommer 

att ske.  Respektera våra 

trivselregler. 

 

 

OBS!                                                   

Sopkärl:  Brun moluck= 

Matavfall - endast brun 

papperspåse !!! 

 

 

 

Skärpning !!! 

 

Återvinningshuset är  

enbart till för förpackningar! 

Hopvikta kartonger 

Glasburkar m. plåtlock: 

burken i glas och locket, 

i plåtcontainern – likaså 

skruvlock på flaskor ska  

sorteras som plåt. 

 

Övrigt material ska till 

Grovsopshuset, 25 m till 

vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friskvård i gymmet. 

Dagtid 

Ledare Johanna Abrahamsson, 

sjukgymnast. 

Start måndag 3 sept.  

kl 9.30 – 11.30 

 

Kvällstid 

Ledare Josefin Ericsson, 

sjukgymnast 

Tis 11 sept. 

Tors 27 sep 

Kl 18.00-19.30 

 

 

 



Bohusnytt  
Nr 6 augusti 2018 

 

 

Aktuellt 

 

Arbete med att få en 

godkänd OVK 

fortsätter (obligatorisk 

ventilations- kontroll). 

Provtryckning kommer 

att göras i samtliga hus, 

för att utreda statusen på  

våra ventilationskanaler. 

 

Första etappen med kontroll 

är gjord i 1B och där startar 

under hösten ett omfattande 

arbete med att täta kanalerna. 

 

 

Trapphusmålningen 

fortsätter och går nu mot sitt 

slut - där det inom kort 

påbörjas i 4B. 

 

 

 

 

 

Efter besiktad målning står 

golven i trapphusen på tur att 

få en grovrengöring/slipning 

 

      

 Utomhusmiljön 

 

 Under hösten kommer det 

att ske gallring/beskärning 

och borttagning av vissa träd 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Kontaktuppgifter 

 
Brf.bohusgarden@gmail.com 

 

Hemsida Kontaktuppgifter 

 
Brf.bohusgarden@gmail.co

m 
Hemsida 

 
www.hsb.se/norrabohuslan/ 

brf/ bohusgarden/ 
 

Facebook 

Sök på Brf Bohusgården 

Övernattnings-lägenhet 

300 kr/natt el 1600/vecka 

Föreningslokalen 

300 kr/dygn 

Boka via Robert 073-5269730 

 

För övrigt finnsT 

Borrmaskin 50 kr/dygn 

Fönstertvätt 50kr/dygn 

Tapetserarbord gratis 

 

Lediga platser 

MC- 125 kr/månad 

Cykel- 30 kr/månad 
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