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UPPDATERING DRÄNERING  

Under vecka 45 påbörjades dräneringsarbetet med att samtliga uteplatser revs. Själva 

schaktningen har startat kring A-huset och beräknas vara klar i slutet av januari. Under tiden 

kan boende drabbas av tillfälliga avstängningar av portar samt av portalen ut mot gatan. När A-

huset är färdigt kommer arbetet fortsätta med B-huset. 

 

BRANDVARNARE  

Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att brandvarnaren i lägenheten har fungerande 

batterier och är korrekt uppsatt. Detta är extra viktigt att tänka på när juleljusen tänds. 

Styrelsen har några brandvarnare över, så finns behov är det bara att höra av sig. 

 

UPPDATERAD HEMSIDA 

Under hösten har vi arbetat med att uppdatera föreningens hemsida brfprosten.se. Där finns information 

om bostadsrättsföreningen, pågående projekt, kontaktuppgifter till styrelsen, trivselregler och annan 

information. Hör gärna av dig om du har önskemål eller synpunkter på innehållet. 

 

P-PLATSER  

Just nu finns det några lediga parkeringsplatser. Hör av dig så fort som möjligt om du är intresserad. 

TVÄTTSTUGAN  

De flesta städar ordentligt efter sig när tvätten är avklarad men tyvärr inte alla. Ett sätt att komma till 

rätta med ”fuskarna” kan vara att ta kort på tvättlåsen så du vet vem som tvättat innan dig. Skulle du 

drabbas av en ostädad tvättstuga vet du då vem du kan prata med. Om situationen inte löser sig kan du 

alltid kontakta styrelsen. 

INGEN FÅGELMAT PÅ UTEPLATSER ELLER BALKONGER  

Hjälp gärna fåglarna med mat i vinter men då i något träd eller dunge en bra bit från husen. 

Fågelmat på balkonger och uteplatser drar till sig möss och har vi matat fåglar får vi ingen hjälp 

från skadedjursbekämparna. Drabbas du av möss, prova i första hand med musfällor och om det 

inte hjälper kontakta styrelsen. 

JULPAPPER OCH KARTONGER TILL ÅTERVINNINGEN 

Även under julhelgen är det de vanliga reglerna som gäller för hantering av papper och kartong. Allt 

sådant ska till återvinningen och inte läggas i eller vid sopmolokerna!  

  

 

 

 

Nästa styrelsemöte är 7 januari 2020 och styrelsen 

önskar er en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 

12 DECEMBER 2019  


