
till bostadsrättsföreningens medlemmar 4 februari 2014 

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

Utbyte av postboxar. 
 
På grund av att det skett stölder ut postboxarna byter vi ut de gamla mot nya helt  
moderna mycket säkrare digitaliserade boxar inom de kommande 10 dagarna. 
 
De nya boxarna kommer bara att kunna öppnas med en tagg (EJ samma som till port, 
källardörr m.m.).  
Varje medlem kommer att få 1 tagg som är helt personlig. 
 
Vid utbytet av boxarna som kommer ta någon dag så kommer du inte att få någon post 
just den dagen. 
 
Så fort boxarna levererats (de kommer att stå i porten vid stora elementet tills de  
gamla tas bort och de nya monteras upp) kommer installationsfirman meddela datum. 
Vi återkommer med det samt hur taggarna ska kvitteras ut via ett särskilt  
informationsblad. 
 
Att anlita Åkerlunds (vår fastighetsservice firma) 
 
När en medlem anlitar Åkerlunds för något arbete som ska utföras i medlemmens  
lägenhet så skall alltid medlemmen få faktura och betala denna om inte styrelsen blivit 
tillfrågad INNAN beställningen av arbetet och godkänt att kostnaden ska faktureras  
föreningen! Detta gäller ALLA typer av arbeten. 
 
Hissen. 
 
Se alltid till att stänga grinden i hissen och dörren ORDENTLIGT annars står ju hissen 
kvar utan att någon kan ”få tag i” den utan att gå till våningsplanet och stänga…... 
Speciellt på plan 4 och plan 2 i gathuset har vissa medlemmar väldigt svårt att stänga 
ordentligt! Vi har faktiskt äldre i huset som har svårt att gå i trappor! Visa hänsyn. 
 
Grovsopor som ställs i källaren 
 
Som vanligt i nästan alla Informationsblad måste vi tjata om att man INTE får ställa 
några grovsopor i källarens allmänna utrymmen. Den medlem som vi kommer på med 
detta kommer att få betala hela borttransporten av allt som står där, det blir dyrt! 
 
Hälsningar styrelsen 
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