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Trädgårdsdag 
Söndagen den 17 april är det dags för vårens trädgårdsdag. Vi träffas ute på 
gården kl 10 – 13 och förbereder vårens och sommarens ankomst med att 
snygga till och rensa i rabatter, buskar och vrår m.m. Som vanligt serveras 
kaffe, dryck och korv till alla medlemmar som deltar i arbetet. 
 
Andrahandsuthyrning 
Styrelsen vill uppmärksamma frågan om andrahandsuthyrning då reglerna inte 
alltid efterlevs och konsekvenserna kan bli både tråkiga och kostsamma för 
oss som medlemmar. I stadgarna framgår tydligt att tillstånd för andrahands- 
uthyrning ska begäras hos styrelsen och lägenheten får endast upplåtas efter 
styrelsens godkännande. Detta gäller all form av andrahandsuthyrning, såväl 
korttids- som långtidsuthyrning. Varje ny uthyrning är unik och måste därför 
godkännas av styrelsen. Underlåtelse att följa gällande regler kan innebära att 
du som medlem förverkar rätten till medlemskap i föreningen.  
Ska du hyra ut lägenheten, var en omtänksam granne och vänd dig till 
styrelsen för godkännande. 



 
Brandinspektion 
Torsdagen den 17 mars hade vi en brandinspektion och service på 
föreningens brandsläckare. Brandskyddsteknikerns generella omdöme är att vi 
har god ordning i föreningens hus men liksom vid tidigare inspektioner får vi 
påpekanden om att föremål förvaras i trapphus. Detta är inte tillåtet då det 
leder till risk för förhöjd brandrisk och okontrollerad brandspridning och 
försvårar vid utrymning. Det är inte heller acceptabelt ur städsynpunkt. 
Styrelsen vill därför uppmana medlemmarna att inte placera föremål i 
trapphusen. 
 
Ny portkod 
Från och med lördagen den 16 april kommer en ny portkod gälla. Den nya 

koden blir [borttaget ur online-versionen]. 
 
Grusupptagning 
Första veckan i april kommer gruset från föreningens vägar tas upp. 
 
Garagestädning 
Den 16 maj kommer garagen städas och spolas rena. Då ska samtliga 
garageplatser vara tomma och fria från föremål. 
 
Tvättstugan i port 10 
En ny torktumlare har installerats i tvättstugan i port 10, -1 trappa.  
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen önskar alla medlemmar en GLAD PÅSK! 
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