
 

INFORMATION FRÅN STYRELSEN Februari 2004 

BETALA HYRAN I TID 

Styrelsen vill på förekommen anledning upplysa medlemmarna om att hyran skall vara betald 

den sista vardagen i varje månaden. De medlemmar som betalar för sent vid upprepade tillfällen 

riskerar att få sin bostadsrätt uppsagd. Använd gärna autogiro för att vara säkra på att hyran blir 

betald i tid. 

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 och torkrum. 

Rökning får ej ske i våra gemensamma utrymmen som entreer, trapphus och hissar.  

Respektera dessa regler för vår allas trevnad.  

SKADEGÖRELSE OCH KLOTTER M.M. 

Tyvärr har vi haft en del skadegörelse och klotter under det senaste året. Skadegörelse på våra 

gemensamma utrymmen påverkar oss alla eftersom reparationskostnaderna läggs på våra 

månadsavgifter. Bland det senaste är skadegörelse på en slits i block I.  

GEMENSAMMA UTRYMMEN 

Under vår renovering har det varit stökigt och mycket har förvarats i våra gemensamma 

utrymmen. Nu när renoveringen över måste detta tas bort. Det är inte heller tillåtet att ställa 

barnvagnar, cyklar m.m i trappuppgångarna. Dessa skall förvaras i cykel- och barnvagns-

rummet. Många har också använt gemensamma utrymmen till förvaring av möbler med mera i 

bland annat våra källarutrymmen. Det finns en container för skräp och det ni vill behålla måste 

ni förvara i era egna utrymmen. Det tillhör inte fastighetsskötarnas eller städerskornas arbete att 

städa upp efter er. Underlätta våra anställdas arbete. 

NYA UTHYRNINGSTIDER FÖR TRÄFFPUNKTEN 

Träffpunkten är nu tillgänglig för medlemmen som hyr lokalen från kl. 10.00 uthyrningsdagen 

till kl. 10.00 nästa dag. Från 24.00 skall det vara tyst och släckt och lokalen utrymd. Mellan 

08.00 och 10.00 dagen efter kan städning av Träffpunkten ske. Lämna lokalen i gott skick så 

som ni själva skulle vill ha lokalen när ni hyr den.  

UTFORMNING AV SARGEN/TAKET OVANFÖR TRÄFFPUNKTEN 

Styrelsen ser gärna att medlemmarna lämnar förslag på hur sargen/taket ovanför ”Träffpunkten” 

skall utformas. Förslagen läggs i brevlådan till förtroendeman på Fastlagsgatan 19. 


