
till bostadsrättsföreningens medlemmar 8 november 2009 

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

 
VIKTIG information om det nya Lägenhetsregistret 
 
Bifogat detta Informationsblad finns i din postbox ett dokument med VIKTIG information 
om det nya Lägenhetsregistret och vilket nummer just din lägenhet har fått och varför 
registret skall finnas samt länkar för att hitta mer information, om du, vill på internet. 
 
Att bo med bostadsrätt  
 
Bifogat detta Informationsblad finns ”Att bo med bostadsrätt - en informationsskrift 
om bostadsrättens villkor”. 
Läs den så får du svar på det mesta hur det är att bo i en bostadsrätt. 
 
Föreningens årliga städdag på hösten 
 
Ett STORT tack till de medlemmar som ställde upp söndagen 25 oktober. 
Det gick rekordsnabbt att plocka in allt i år. 
Ni som inte ställde upp kan väl vara snälla och göra det i vår för det burkar vara mer 
jobb på vårens städdag. Gården är ju till för ALLA! 
          
Porten 
 
Favorit i repris? 
Den medlem som slog sönder en glasruta i porten natten mellan lördag 31/10 och 1/11  
borde skämmas! 
Detta ofog bara för att man inte har nyckel med sig kostar föreningen stora pengar  
varje gång i reparationer m.m. 
Vi har skrivit om det förr och skriver om det igen för femtielfte gången:  
Allt kan gå sönder, även ett el bläck i låset i porten, så ha ALLTID med din nyckel (som 
även går till dörrarna ut till gården samt källardörren) så kommer du in i porten även 
om låset skulle ”bråka”. 
Om vissa fortsätter att slå sönder glasrutorna så fort porten krånglar så kommer vi 
nästa gång sätta in OKROSSBARA plastrutor så det så, sedan kan han/hon slå hur 
mycket som helst och ändå inte komma in! HA MED NYCKEL i fortsättningen.   
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