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Inbrott	  
Boende	  i	  föreningen	  har	  tyvärr	  drabbats	  av	  inbrott	  dagtid.	  Förövarna	  har	  gått	  in	  via	  balkongen	  
som	  ligger	  på	  första	  våningen.	  Alla	  kan	  hjälpa	  till	  att	  hålla	  uppsikt	  samt	  kontakta	  Polisen	  direkt	  om	  
ni	  ser	  misstänkt	  aktivitet.	  
	  
Föreningslokalen	  
Styrelsen	  har	  tagit	  in	  offerter	  från	  tre	  olika	  entreprenörer	  och	  nu	  valt	  att	  gå	  vidare	  med	  en.	  
Förutsatt	  att	  bygglov	  medges	  är	  beräknad	  byggstart	  våren	  2017.	  	  	  
	  
7-‐dygnsparkeringarna	  
Kommunen	  har	  infört	  städdagar	  på	  7-‐dygnsparkeringarna	  så	  glöm	  inte	  att	  ha	  koll	  på	  dagarna	  och	  
flytta	  bilen	  i	  god	  tid	  för	  att	  undvika	  böter.	  
	  
Brandvarnare	  och	  levande	  ljus	  
Glöm	  inte	  att	  testa	  din	  brandvarnare	  regelbundet	  och	  byt	  ut	  batteriet	  om	  det	  är	  dags.	  Den	  här	  tiden	  
på	  året	  tänder	  säkert	  de	  flesta	  levande	  ljus,	  men	  lämna	  dem	  inte	  utan	  uppsikt.	  	  
	  
Kodbrickor	  till	  portarna	  
Till	  alla	  lägenheter	  hör	  3	  kodbrickor	  märkta	  med	  siffrorna	  1,	  2	  och	  3.	  I	  samband	  med	  utdelning	  av	  
kodbrickor	  för	  några	  år	  sedan	  löste	  vissa	  boende	  ut	  extra	  så	  några	  har	  fler	  än	  3.	  Nu	  vill	  vi	  be	  alla	  
kontrollera	  så	  att	  ni	  har	  de	  kodbrickor	  ni	  ska	  ha,	  vänligen	  kontakta	  Styrelsen	  annars	  och	  anmäl	  
saknade	  kodbrickor	  så	  att	  dessa	  kan	  spärras.	  Uppge	  namn,	  lägenhetsnummer	  och	  siffra	  på	  saknad	  
kodbricka.	  Nya	  kodbrickor	  går	  att	  lösa	  ut	  för	  150	  kr/styck.	  
	  
Cyklar	  ute	  på	  gårdarna	  
Snön	  är	  oberäknelig	  men	  vi	  vill	  be	  alla	  plocka	  in	  cyklar	  som	  står	  ute	  så	  att	  de	  inte	  är	  i	  vägen	  för	  
plogbilarna	  när	  snön	  väl	  kommer.	  	  
	  
Källargångarna	  
Under	  höststädningen	  upptäcktes	  att	  skräp,	  kartonger,	  renoveringsmaterial	  och	  dylikt	  har	  lämnats	  
i	  källargångarna.	  Enligt	  Brandförsvaret	  måste	  gångarna	  hållas	  fria.	  Passa	  på	  och	  släng	  saker	  under	  
vår-‐	  och	  höststädningen	  i	  stället	  då	  vi	  ställer	  upp	  en	  container.	  	  
	  
Styrelsen	  önskar	  alla	  en	  riktigt	  God	  jul	  och	  ett	  Gott	  Nytt	  2017!	  
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