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Önskar styrelsen er alla!

Vad vi gör varje dag har stor betydelse över tid

För någon vecka sedan fick vi alla tidningen ”din bostadsrätt”. Sidan 8 var
speciellt värd att läsa med en högst aktuell artikel om att inte skölja ner fett i
diskhon, utan slänga det i soporna, samt att inte spola ner diverse skräp i
toaletten. Genom att följa råden, kan vi undvika att behöva göra kostsamma
spolrensningar alltför ofta och i framtiden undvika att byta stammar i förtid.

Hög ljudnivå, fester mm - trivselregler

Visa hänsyn till din omgivning. Hög ljudnivå ska inte förekomma
efter kl. 22:00, men redan efter kl. 20:00 bör du undvika
byggaktiviteter, borrning mm. Informera gärna grannarna i
förväg när större kalas planeras. Vid problem med störande
grannar, ska den första åtgärden alltid vara att ta upp saken
grannar emellan. Trivselreglerna finns på hemsidan.

Soprum, felsortering = extra kostnad

Det har kommit påpekande från kommunen samt straffavgifter, för att det slängs
fel avfall i de bruna sopkärl som enbart är till för matavfall. Tyvärr förekommer
ofta också plastpåsar-/burkar bland papper. Det är allas ansvar att se till att rätt
saker slängs på rätt plats. Läs noggrant vid kärlen vad som får slängas var.
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Nästa styrelsemöte
2021-04-12

Garagestädning
2021-04-16; kl.7:00-9:00

Årsstämman (poströstning)
2021-06-05

Håll Resa Rent

Det slängs papper, fimpar, snus mm
på innergården, i garage och övriga
utrymmen. Det blir trevligare för oss
alla om vi håller det rent och fräscht.
Tack för er insats!

Vårfint på balkonger och uteplatser

Gör gärna fint på balkonger och uteplatser. Var försiktiga när ni planterar, vattnar
och städar så att grannarna under er inte får jord, skräp och vatten på sina
balkonger och uteplatser. Eventuella blomlådor ska sitta på insidan av balkongen.
Sätt gärna upp balkongskydd men följ anvisningar för kulör. I bopärmen på
hemsidan, finner man att rätt kulör för balkongskydd är NCS S4000-N (ljusgrå).


