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TILLTRÄDE TILL UPPGÅNGARNA
Styrelsen uppmanar medlemmar som kontaktar ambulans eller räddningstjänst att lämna 
tillträde till uppgång och lägenhet för dess personal. Om de inte har tillträde kan de vid behov 
behöva bryta sig in och kostnaderna för att återställa skadorna får föreningen stå för dvs vi 
medlemmar.

TRIVSELREGLER
Styrelsen vill på nytt påminna om våra trivselregler och stadgar i föreningen. 
Låt inte din TV, radio eller ljudanläggning störa dina grannar. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 
22.00 och 07.00, då vi bör visa “största möjliga tystnad”.
Arbeten i lägenheten får bara utföras mellan kl. 07.00 och 21.00 på vardagar samt kl. 08.00 till 
18.00 på lördag. Vidare får badvatten inte tappas mellan 23.00 och 07.00.
Styrelsen uppmanar medlemmarna att efterleva tiderna i tvättstugorna samt inte röka i 
uppgångar och hissar. För allas trevnad bör trapphusen hållas rena från tillbehör.

BARNVAGNAR OCH CYKLAR
På förekommen anledning får vi på nytt tala om att barnvagnar och cyklar inte får ställas på 
våningsplanen. Polis och brandmyndigheterna tillåter ej detta. Cyklarna/Barnvagnarna står 
dessutom i vägen för städerskorna. Anvisat utrymme skall användas.
Alla som har cyklar stående i cykelrummen uppmanas att märka upp dessa innan 1 mars 2002. 
Fastighetsskötarna skall röja och kommer att forsla bort de cyklar som ej är märkta.

FÖRBUD ATT MATA VILDA DJUR
Enligt föreningens trivselregler är det förbjudet att kasta ut matrester från balkonger eller 
fönster för att mata djur. Matrester lockar bland annat råttor och vildkatter till området och det 
är inte vackert att ha matrester liggande utanför våra hus.

MILJÖSTATIONEN
Medlemmarnas benäghet att lämna sina grovsopor i miljöstationen har ökat, men det är fort-
farande alltför mycket tidningspapper, plåtburkar och glas som dimper i soprummen. 
Öka användningen av miljöstationen där det fortfarande finns plats. Dessutom bidrar du med att 
sänka våra gemensamma avfallskostnader.


