INFORMATIONABREV – SEPTEMBER 2020
Höststädning söndagen den 4 oktober kl. 13.00-15.00
Vi behöver klippa våra gräsmattor, gräva upp buskar, plantera lökar, ljung, sopa
förråden, plocka skräp och tvätta armaturen på innergården. Samling på innergården
kl. 13.00. Kaffe med dopp. Saft till barnen. Välkomna.
Förråd att hyra
Vi har ett förråd på ca: 11 m2 som vi erbjuder till uthyrning månadsvis. Kontakta
styrelsen om du är intresserad.
Föreningens mark
Styrelsen har fått frågor om vilket ansvar bostadsrättsinnehavaren har för, uteplats,
terrass och balkong. Enligt stadgarna § 32 så ska bostadsrättsinnehavaren på egen
bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Detta gäller även
marken, balkongen, terrassen, och uteplatsen på gårdsbjälklag, om sådan ingår i
upplåtelsen. Vänd er alltid till styrelsen med frågor om något är oklart.
Balkongfärg
Vid målning av balkongtak så är färgkoden Silk Gray RAL 7044.
Laddstolpar
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att
installera laddstolpar i garaget. Innan styrelsen beslutar om fortsatt projektering
kommer vi att skicka ut en enkät om hur intresset är för att hyra en laddgarageplats.
Miljörummet
På stämman väcktes fråga om möjligheter att slänga plast och plåt i miljörummet.
Styrelsen har nu undersökt möjligheterna men det är inte möjligt med nu gällande
entreprenörsavtal med JM.
Sophantering
Vi betalar 90,000 kr per år till kommunen för vårt matavfall. Så se till
att kasta din mat och gör kommunen och miljön en tjänst.
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Lekplatsen
Lekplatsen är nu besiktigad och godkänd. Alla leksaker som ligger i sandlådan
kommer att plockas bort den 31 oktober. Om du upptäcker trasig lekutrustning på
gården vänligen meddela styrelsen.
Våra entrédörrar
Dörrarna är automatiska och mycket känsliga och kostar oss stora pengar att serva.
Det är därför viktigt att när man måste ställa upp dörren för transporter etc. så ska
man ställa upp dörren genom att vrida den vita kontakten till 0 (sitter upptill på
insidan av dörren)
Påminner också om att kodlåset till ytterdörren fungerar till kl. 20.00 därefter krävs
nyckel.
Parkeringstillstånd
Nya parkeringstillstånd för perioden 1 jan 2021 t.o.m.31 dec 2022 är beställda och
kommer att delas ut i december.
Bilfri innergård
Många barn leker på vår innergård vilket innebär att vi alla i föreningen har ett ansvar
så att ingen olycka inträffar. Därför har styrelsen beslutat att verka för en bilfri
innergård utan att sätta upp bommar, vilket innebär att det bara är blåljus,
handikappade och hantverkare med tillstånd som får köra in på innergården.
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