
INFORMATION FRÅN STYRELSEN December 2014

JULTIDER
Förtroendemanna expeditionen är stängd måndagarna den 22/12 och 5/1. Öppen måndag den 29/12. 
Containern kommer att hållas öppen på juldagen mellan kl. 10 till 15. 

TRIVSELREGLERNA
Styrelsen vill på nytt påminna om våra uppdaterade trivselregler som ni nu har fått ut. Läs dessa.
Området vid containern och runt miljöstationen har många gånger sett bedrövligt ut. Om det är fullt 
i containern eller i miljöstation så finns det kretsloppsparken vid Alelyckan där ni kan slänga ert 
skräp. Om ni ser andra som slänger skräp bredvid miljöstationen eller utanför containern påminn 
dem om våra trivselregler. Styrelsen vill också uppmana medlemmarna att anmäla fel och brister till 
våra fastighetsskötare så att felen kan åtgärdas. Lita inte på andra gör det. Försök att bli bättre med 
att följa ordningsreglerna under 2015.

MARK OCH MILJÖARBETEN UNDER 2015
Information från NCC om slutfasen av deras arbete med markarbetena finns redan uppsatt i våra 
trappuppgångar. Styrelsen hoppas att när våren kommer och de sista planteringarna är gjorda att det 
äntligen skall se snyggt ut inom vårt område och vi skall kunna njuta på våra uteplatser.

BRANDSÄKERHET
Lämna aldrig levande ljus obevakade. En god regel är att låta den som har tänt ljusen ansvara för att 
de också blir släckta. Se över era brandvarnare genom att testa och byta ut vanliga batteriet en gång 
om året. En brandvarnare bör bytas ut ungefär efter cirka 10 år. Om ni tar ner er brandvarnare och 
läser baksidan så står det t.ex. att den bör bytas före 2015.

KOLLEKTIVT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
Stämman 2014 beslutade att föreningen tecknar kollektivt bostadsrättstillägg. Beslutet gäller från 
och med den 20 november 2014. För medlemmar som har separat
bostadsrättstillägg i sina hemförsäkringar kan nu kontakta sina
försäkringsbolag och ta bort dessa tillägg och spara kostnader. 
Samtliga medlemmar måste dock ha en hemförsäkring men något
bostadsrättstillägg behövs ej då föreningen svarar för denna del. 

God Jul och Gott Nytt år 
önskar styrelsen samt NCC
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