
till bostadsrättsföreningens medlemmar         26 juni 2013 

Detta informationsblad distribueras minst 2 gånger per år eller 
oftare om så krävs. 

Först lite repris från förr om åren: 
Semestertider. 
 
Det är skönt att ha semester, resa bort och koppla av från vardagen. 
MEN tänk på att ha tillsyn i din lägenhet så ofta som möjligt.  
Vattenskador (t.ex. läckande element) förekommer till 90% under semestermånaderna. 
Det är bostadsrättsinnehavarens plikt och skyldighet att ha god tillsyn av sin lägenhet 
samt även att ha den speciella tilläggsförsäkringen för bostadsrätt till sin hemförsäkring. 
Utan försäkring kan det bli hur dyrt som helst om en vattenskada inträffar. 
Ta denna varning på fullt allvar, sommaren 2006 hade vi en stor vattenskada i huset på 
grund av just bristande tillsyn. Reparationerna tog cirka 4 månader. 
 
Boka gården. 
 
Bokningslista för att boka gården för fest, grillning m.m. sitter som förr om åren på  
dörren ned till källaren. Flera kan självklart boka samma dag men skriv då de olika  
tiderna ordentligt så det inte uppstår några missförstånd. 
Fr.o.m. förra året får var och en ha sin egen grill och den bör ju INTE stå kvar på  
gården när du inte har en bokad tid. 
 
Dörrarna mot gården och svängdörrarna i porten. 

 
 
 Dörrarna mot båda gårdarna OCH  
 svängdörrarna i porten SKALL vara  
 STÄNGDA jämt.  
 
 Brandbestämmelser. 
 
 
 
 
 

Barnvagnar. 
 
Får inte ställas någonstans i porthuset eller trapphuset.  
Barnvagnar ska stå inne i respektive lägenhet.  Brandbestämmelser !! 
                                                                                               Forts. nästa sida —-> 

Innehåll i detta informationsblad: 
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5. Grovsopor m.m. 
 
 



Nu över till den tyvärr ”gnälliga” delen av Informationsbladet  
 
(önskar man slapp skriva detta jämt VARJE år… roligare att skriva om bra saker) : 
 
 
Grovsopor m.m.. 
 
Fortsatt tjatande. Alla typer av grovsopor MÅSTE transporteras bort av medlemmen 
själv och får följaktligen INTE ställas i källaren, ute på gården eller i porten och  
trapphusen. 
 
Den medlem som ertappas med att ställa något i källaren UTANFÖR förråden 
kommer att få en räkning på en betydande avgift för bortforsling av skräp. 
 
När det gäller hushållssopor som ju slängs i soptunnorna på gården så får INTE  
tidningar, kartonger, plåtburkar eller glasflaskor slängas där, de skall medlemmen själv 
bära bort till närmaste återvinningsstation. Det finns 2 stycken i vår närhet, 
antingen på Bjurholmsgatan 16 ungefär 300 meter norrut från vårt hus eller på  
Östgötagatan 97 ungefär 250 meter söderut från vårt hus. 
 
Titta bara på bilderna nedan hur det börjar se ut i källaren med grovsopor som liksom 
bara ”växer ” upp…... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                 Med sommarhälsningar från styrelsen 


