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Hej <<First Name>>!

Grannsamverkan - bäst för att
förebygga inbrott
Vi har tyvärr haft inbrott i början av juni i ett av
föreningens förrådsutrymme! Det är därför ytterst
viktigt att vi alla som boende är extra
uppmärksamma under sommaren. Även om det
kan kännas obekväm, så ska inte släppas in folk
som står utanför porten eller vid grinden och vill
komma in. Välj då antingen en annan ut- eller
ingång, eller stäng porten och be de kontakta den
de ska besöka, utan att släppa in. För allas
säkerhet se till att entreport är låst efter in/utpassering, även till gården.
Mejla gärna styrelsen om du iakttar något som
känns otrygg.

Grillning
Vi vill påminna om brandskyddsreglarna som
gäller i föreningen. Det är absolut förbjudit att

grilla på balkongerna! Använd däremot gärna
föreningens grillar som finns på gården och är till
alla boendes förfogande. Glöm inte att rengöra
grillen och städa upp efter dig.
Brandskyddsreglerna finns på föreningens
hemsida här.

Ta hänsyn!
Sommartid är tid för fest och njuta av utelivet.
Men musik som spelas med hög volym eller
högljud samtal, vare sig på balkongen eller på
gården, kan upplevas påfrestande och negativt
av omgivningen. Framförallt eftersom vi bor i en
förening där ljudet studsat runt om innegården
och kringliggande föreningar.
Som boende i ett flerbostadshus måste vi
självklart tolerera viss grad av störningar. Men på
samma sätt måste vi respektera och visa hänsyn
till våra grannar.

Trivselregler
För att hålla våra gemensamma utrymmen so
fräscht som möjligt måste vi alla hjälpas ät. Tänk
därför på att:
- städa efter dig i tvättstugan
- torka av golvet om din hund råkar kissa i hissen
- sortera soporna i miljösoprummet
- ta hand om dina fimpor

Sist men inte minst..
Styrelsen önskar alla boende en glad och fin
sommar!
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