
till bostadsrättsföreningens medlemmar            8 okt 2007 

Detta informationsblad distribueras minst 4 gånger per år eller 
oftare om så krävs. 

Föreningens årliga STÄDDAG på hösten. 
En liten påminnelse: 
Styrelsen har beslutat att föreningens årliga städdag på hösten i år skall ske  
SÖNDAGEN 14 oktober 2007 klockan 12.00, samling på gården. 
Notera att det är OBLIGATORISK medverkan av minst en från varje hushåll. Om något 
hushåll inte medverkar har föreningen rätt att ta ut en avgift av detta hushåll enligt de 
Trivsleregler som föreningsstämman 2006-05-11 beslutade om. 
 
Grovopor. 
För att fösöka få ordning på alla problem med grovospor som ställs överallt i och utanför 
fastigheten så har styrelsen beslutat följande: 
Föreningen kommer att ombesörja hämtning av grovsopor 2 gånger per kalenderår, en 
gång på våren och en gång på hösten i samband med respektive årliga städdag. 
Alltså:  
Alla grovsopor som ni vill bli av med skall ställas ut på gården söndagen 14 oktober. 
Notera att det ENDAST är denna dag som grovsopor får ställas på gården. 
Elektriska sopor skall ställas i en separat ”hög” mitt på gården. 
 
Värme. 
En liten påminnelse så här års: 
Om du tycker att dina värmeelement är kalla så var snäll och lufta dem innan du 
kontaktar föreningen om att du tycker det är kallt osv... 
Nyckel för att lufta elementen finns att köpa på antigen Järnhörnan på 
Södermannagatan eller Wirströms Järn & Färg på Folkungagatan (snett mittemot 
Medborgarplatsen) 
 
Störande grannar. 
Det har framkommit till styrelsen att vissa medlemmar stör sina grannar med alldeles 
för hög volym på musik eller tv efter kl 22.00. 
Vänligen följ de av föreningen beslutade Trivselreglerna, de är (tro det eller ej) till för 
allas bästa. Eventuella framtida störningar kommer att noga följas upp av styrelsen. 
 
I övrigt är det inget akut att informera om just nu så föreningens styrelse tackar för 
uppmärksamheten denna gång. 
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