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Eldningsförbud: De flesta av er kanske sett att eldningsförbudet i Stockholms län hävts, och det 
innebär också att man än en gång får använda föreningens grillar. Vi kan väl hoppas på några 
varma grillkvällar innan hösten kommer? 

 
Samtyckesblanketter: Inom den närmaste veckan kommer Styrelsen dela ut samtyckesblanketter till 

samtliga lägenheter. Styrelsen önskar samtycke så att vi kan fortsätta använda er e-mail och telefon vid 
kontakt med er. Det här beror på att reglerna gällande personuppgiftshantering ändrats till följd av GDPR.  

 
Det är MYCKET VIKTIGT ATT SAMTLIGA LÄGENHETSINNEHAVARE FYLLER I BLANKETTEN, 
samt att ni lämnar in den påskrivna blanketten i föreningens postfack på Lantmätarvägen 15. Om 
ni har några frågor som inte besvaras på blanketten får ni gärna höra av er till oss. Ni har självklart 
möjligheten att inte samtycka, men då kommer vi framöver enbart kunna kontakta er per brev.  

 

Återkommande pekpinne - balkongetikett: Något vi tyvärr måste nämna igen är att 

man överhuvudtaget inte får slänga saker över balkongräcket. Detta gäller främst tända 

(eller släckta) cigaretter, men även snus, burkar och annat smått och gott. Tänk på de som 

bor på bottenvåningen, eller våningen under dig, och som inte bara får det smutsigt och 

otrevligt, utan även kan få markiser eller andra brännbara material förstörda. Kom också 

ihåg att du har ansvaret för alla som vistas i din lägenhet, och på din balkong. 

 

Sommarjobb: Under sommaren har ni kanske märkt att det arbetats på våra fastigheter. 

Tilläggsisoleringen av vindarna är avklarad, gavelspetsarna är målade och på C-husets tak är 

parabolerna nedtagna. Under sommaren har också en av våra gungor varit avspärrad (bakom D-

huset), efter att det visat sig att ett av benen inte var stabilt. Nu är det trasiga benet utbytt och vi kan 

alla gunga säkert igen. 

 

Grillplatser och utemöbler: På förekommen anledning: ställ tillbaka de bänkar och bord ni 

eventuellt flyttat på om ni använder föreningens uteplatser. Vissa bänkar kräver mer än en 

person för att flytta, och det kan bli knepigt om man är själv, eller saknar kraften. Alla ska kunna 

ha nytta av uteplatserna.  

 

Tvättstugan i A-huset: Efter lång och trogen tjänst har den fristående centrifugen i A-husets tvättstuga stilla 

rostat sönder och kommer därför tas bort. Vi kommer inte ersätta maskinen eftersom de moderna 

tvättmaskinerna centrifugerar på lika höga varvtal som de fristående. 

 

Påminnelseavgifter och dröjsmålsränta: Enligt § 11 i föreningens nya stadgar har styrelsen rätt 

att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgift vid sen betalning av avgiften. Tyvärr är detta något vi 

nu börjat göra. Om du vet med dig att du kommer vara sen med inbetalning (och det inte är varje 

månad), hör gärna av dig till oss. 

 

Efter en lång het sommar hoppas vi nu på en vacker höst. Tiderna för våra 

styrelsemöten finns anslagna i portarna, och det är bara att komma ner och säga 

hej. Svar på eventuella frågor kan finnas på vår hemsida och annars är det 

enklast att nå oss via mail. 

 

 


