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Hösten är på ingång 
 
Städdag 2.0: 12-13 oktober  
Vi testar en ny variant i höst, vi kommer i god tid skicka ut en aktivitetslista på saker som behöver 
åtgärdas i föreningen. Välj något som är i närheten av där du bor, eller om du vet med dig att något 
annat behöver ses över. Containrar kommer att finnas på plats 11-13 oktober. Prata gärna ihop dig med 
grannen, sen bjuder föreningen på grillning på söndagen. 
 
Cykelinventering 
Föreningen vill skapa plats för cyklar som används och kommer därför rensa bort de som inte används. 
Märk din cykel med namn och lägenhetsnummer innan 10 oktober 2019. Därefter kommer vi samla 
ihop cyklarna och steget därpå blir bortforsling.  
 
Funderar du på andrahandsuthyrning? 
Om du beslutat dig för att hyra ut din lägenhet i andra hand, läs igenom informationen på denna sida 
och maila till styrelsentaffeln@gmail.com. Det brukar inte vara några konstigheter att få tillåtelse till 
uthyrningen, men med respekt för dina grannar, vill vi veta vilka som bor med oss i föreningen.  
 
Vem ska du maila? 
För att effektivisera styrelsens arbete notera nedan vilka frågor som mailas till vilken mail. 
Ekonomifrågor mailas till ekonomitaffeln@gmail.com.  
Övriga frågor mailas till styrelsentaffeln@gmail.com.  
 
Rökning i lägenhet och vid portar undanbedes  
Styrelsen har mottagit flera klagomål på röklukt från lägenheter. Vänligen visa respekt för dina 
grannar och rök inte i lägenheten eller vid portarna då röken lätt sprids. Föreningens stadgar klargör att 
detta inte är okej om andra medlemmar drabbas, “När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska 
han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara 
skadliga för hälsan eller annars försämras deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.” 
 
Rastning av hundar  
Det är trevligt med husdjur i föreningen men rasta dem inte på föreningens mark, visa hänsyn till dina 
grannar.  
 
Återvinna batterier och glödlampor  
I soprummet på Dalbovägen 6 finns det återvinningskärl av 
batterier och glödlampor.  
 
Datumparkering Dalbovägen 
Informera era gäster om detta, flera har fått böter pga detta.  
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