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Kasta INTE cigarettfimpar från balkongen! Visa hänsyn mot era grannar!

Att röka på balkongen är ofint mot grannar som kan lida av rökallergi eller astma. Det är illa nog! Men
när folk som röker på balkongen dessutom kastar fimpen över räcket så är det VÄLDIGT otrevligt! Det
hamnar på grannars balkonger, speciellt för de som bor längst ned.

Det är dessutom sedan 1 januari olagligt med smärre nedskräpning och kan ge 800kr i böter. Boende
har även fått utemöbler förstörda av fimpar som kastats ut.

Om ni nödvändigt måste röka på balkongen, se till att ha något slags sluten askkopp så att fimparna
inte blåser bort och garanterat släcks.

Städning och sopor

Städningen har inte fungerat så bra i år, men inom kort får vi ett nytt
städbolag, så vi hoppas se en förbättring. Men fundera på nedan!

Du som medlem går iväg med din soppåse och den läcker, ett
krossat ägg eller kaffesump faller ut i gången. De som har köpt hem
jord och växter där en del hamnar på golvet. Du som slänger en
prilla/fimp i garaget. Vem skall plocka upp/städa efter dig? Såklart,
det ska du göra själv! Tyvärr fungerar inte detta i vår förening än.

Gällande sopor, glöm inte läsa på kärlet/väggen så att soporna
hämnar i rätt kärl. Felsorterat avfall ger oss en hel del extraavgifter.
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Dörröppnare, använd inte fötterna

Dörröppnarna har skrubbats sedan förra gången, ändå behövs det tydligen
påpekas att dörröppnarna INTE ska öppnas med fötter och skor!

Bygglovsavgift

För de som beställt
inglasning kommer
bygglovsavgiften delas
upp lika och debiteras
på en månadsavi vid
nästa avisering.

Anmälan till årsstämman senast 30 april

För att delta på stämman behöver Styrelsen er anmälan. Vill ni
delta på stämman vänligen fyll i blankett som ni fått i er brevlåda
och lägg i styrelsens brevlåda uppgång 5 senast 30 april.

Garagestädning 2 maj – alla fordon behöver flyttas ut

08.00-17.00 behöver garaget vara helt tomt från fordon. Det
kommer att ske en städning av golven samt mögelborttagning i
taket då mögelmedel kommer att sprutas på ansatta områden.

Årsstämma på
Mimers Hus

lördag 7 maj kl. 11:00


