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September 2019 

Hej alla medlemmar! 

GRILLPLATSEN & LEKPLATSEN 
Det är jättetrevligt att grillplatsen används så pass mycket som den gör. Dock måste vi be er 
att tänka på hur ni lämnar den när ni är klara. Fimpar ska inte kastas på marken utan tas med 
hem igen. Aska från cigaretter är inte heller trevligt på marken runt borden. Ska du röka så ta 
med ett askfat eller liknande. Tänk även på ljudnivån efter kl.22 då era grannars barn ska sova. 
 
Även lekplatsen används mycket och ofta. Även där gäller att man lämnar den på samma sätt 
som man vill ha den när man kommer dit. 
 
ENERGIDEKLARATION AV VÅRA FASTIGHETER KLAR 
Det är i år tio år sedan föreningen gjorde en energideklaration förra gången. I och med detta 
så har vi gjort en i år igen. Den visade på ungefär samma energiklassning som sist. Föreningen 
fick även en del energispartips som styrelsen ska utvärdera och ta ställning till. I och med detta 
så kommer nya anslag upp i trapphusen. 
 
NYA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN 
Vi vill passa på att hälsa våra nya medlemmar i föreningen välkomna. Det är Klara Ernemo och 
Hanna Wolden i hus 7, Thülin Tarhanoglu Gustavsson i hus 5 samt en nygammal medlem Ann-
Jessica Tallstam i hus 3. 
 
PARKERINGEN - HYRESTIDER 
Den kortaste hyrestiden för en parkeringsplats 3 månader. Hyrestiden börjar den 1:e i varje 
månad. Mer information hittar du på hemsidan. 
 
STÄDDAG 12 Oktober  
Föreningen kommer att ha en gemensam städdag den 12 Oktober mellan kl.10-15. Vi kommer 
att ge er medlemmar och hyresgäster möjlighet att slänga saker i en gemensam container vid 
detta tillfälle. I samband med detta så kommer vi även ha möjlighet att skänka saker som går 
att använda igen. Mer information om när och hur detta kommer skötas anslås i trapphuset ca 
2 veckor innan. 
 
GROVSOPOR I KÄLLARGÅNGAR 
Som vi meddelat tidigare så är det inte tillåtet att ställa grovsopor i källargångarna eller på 
andra ställen i våra hus. Den typen av sopor ska du ta hand om själv. Får föreningen kasta dem 
så får vi en kostnad för detta som belastar oss alla.  
 
JOUR OCH FEL I FASTIGHET 
För felanmälan, ring kansliet eller LEDA fastighetsservice på dagtid; telefon 08-83 63 00. 
På kvällstid, endast jour; BK Jour telefon 08-714 82 10. Telefonnummer finns även på  
anslagstavlan i porten och på hemsidan. 
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