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Dräneringsprojektet: Projektet med dränering runt fastigheterna fortsätter och vi bör få svar på 
anbudsförfrågningar under juni månad. Preliminär start för projektet beräknas till kvartal tre och 
vi återkommer så fort vi har mer detaljerad information.  
 
Fasadtvätt: Vi har fått frågor kring statusen på fasaderna och när dräneringsarbetet är färdigt kommer de att 

genomgå välbehövliga tvättar. 
 

Äntligen grilldags: Våren är här och vi kan äntligen börja vistas utomhus under soliga dagar och ljusa kvällar. 

Föreningen har tre grillplatser i parken och till dessa är det först till kvarn principen som gäller. Håll gärna koll 
på väderleksrapporter och eventuell brandfara innan du grillar. Vi följer Länsstyrelsens rekommendationer och 

respekterar eventuellt utfärdat eldningsförbud.  
 
Om du grillar på egen uteplats ställer du grillen på brandsäkert avstånd från huset och tar hänsyn till att röken 
kan störa grannarna.  
 
Grillning på balkonger är inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl. 
 

Vattenslangar: Det finns vattenslangar i cykelrum vid Byggmästarvägen 3, Lantmätarvägen 27 och 
Lantmätarvägen 15. Häng tillbaka slangarna efter användning. 
 

Rökförbud på allmän plats: Från 1 juli 2019 gäller rökförbud på allmän plats i hela Sverige 
eftersom rökning kan skada människors hälsa allvarligt. På Prostens område räknas lekplatserna och 
utrymmet utanför Monica På Hörnet som allmän plats. Tänk på att rökning på balkongerna sprider    
 röklukt till grannarna vilket kan medföra oönskat obehag. 

 

Tillstånd för ombyggnation: Inför större ombyggnationer i lägenheten måste du ansöka om tillstånd via en 
ansökningsblankett som du får av styrelsen. Detta gäller om du har planer på väsentlig förändring som till 
exempel vatten/avlopp, värme, el eller bärande konstruktioner. 
  

Minskad förbrukning fjärrvärme: Tack vare förra årets tilläggsisolering på vindarna och 

installation av temperaturloggar i vissa referenslägenheter har föreningen sparat ca 50 000 kr under 
perioden december 2018 till april 2019, jämfört med föregående år. 
 

Tvättstugeregler: På grund av konflikter i tvättstugan på senare tid vill vi förtydliga några saker. 
Ett tvätt pass pågår under den tid som ditt tvättlås är uppsatt på – vare sig före eller efter det. 
Tvätt får lov att hänga kvar i torkrummet max 30 minuter efter avslutat pass. Oförutsedda saker 
kan dock hända som innebär försening. Upptäcker du när ditt tvätt pass börjar att det finns tvätt 

kvar i maskiner eller i torkrummet (efter 30 minuter) kan du självklart ta ut den och lägga i någon 
av tvättstugans korgar. Övriga gällande regler för dessa utrymmen finns på hemsidan. 
 
Besök gärna hemsidan: På brfprosten.se finns information om bostadsrättsföreningen, pågående projekt, 
kontaktuppgifter till styrelsen, trivselregler och annan matnyttig information. Läs gärna mer där eller kontakta 

styrelsen via brfprosten@gmail.com om du har några funderingar. 
 

Nästa styrelsemöte är den 10/6: Nästa och sista styrelsemötet innan sommaren är 
måndagen den 10/6 klockan 19.00 och du är alltid välkommen att titta förbi. Vi sitter i 
Prostens lokal på Lantmätarvägen 15. Nästa möte är den 5/8 men du kan självklart 
kontakta styrelsen även under sommaruppehållet.  
 
Datum för samtliga möten samt kontaktuppgifter till styrelsen finns i alla trappuppgångar.  

 

Vi önskar samtliga medlemmar en underbar sommar! 
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