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Julpyssel 6-7 december
Vi har även i år Julpysselkvällar som kommer att vara tisdag den 6 december
och onsdag den 7 december mellan kl. 18-21 i samlingslokalen Tunan. Det kommer enligt
tradition att hållas av Ulla Rosén för våra barn och deras föräldrar och/eller släktingar.
Det kommer att finnas massor av material att pyssla med och det kommer även att finnas
fika och saft med bullar samt julmust och glögg.
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Se över ert försäkringsskydd och att ni har en giltig hem- och bostadsrättsförsäkring. Speciellt bostadsrättsförsäkringen är mycket viktig att ni har tecknat. Kontrollera även era brandvarnare så att inte batteriet har tagit slut. Extra viktigt nu inför julen då lägenhetsbränder
är vanliga pga obevakade brinnande ljus.

Parkering
När ni parkerar i garaget så måste ni se till att parkera inom en ruta eller markerad parkeringsruta. Det är alltså inte tillåtet att ta upp två parkeringsrutor med en bil.
Parkering är inte tillåtet i bostadsområdet förutom vid i- och urlastning. Ställ aldrig bilen så
att ni kan hindra eventuella utryckningsfordon.

Tider för renoveringar i din
lägenhet
Regler som gäller för störande renovering är att bilning endast får ske vardagar mellan kl.
9:00 – 17:00. Övrigt renoveringsarbete som inte är störande får endast utföras vardagar
mellan kl. 8:00 – 18:00 och lördagar mellan kl. 10:00 – 15:00.

Cykelproblem
Vi ska nu försöka att ta tag i problemet med cyklar som inte har någon ägare, både i cykelställen och i cykelförråden. VI uppmanar er därför att märka upp med namn och adress
innan städdagen i vår. De som inte är uppmärkt kommer att omhändertas och förvaras på
annan plats under en begränsad tid. Har ingen gjort anspråk på sin cykel under den tiden
kommer den att anmälas till polisen som hittegods. Har ingen ägare därefter hört av sig till
polisen inom 3 månader så kommer cykeln att gå till grovsopor eller eventuellt säljas av Brf.

Kattproblem
Vi har fått mycket klagomål på katter som går in lägenheter, kissar på uteplatser, i utemöbler och krukor, bajsar i sandlådorna m.m. Din lilla katt kanske är trevlig inomhus men
så fort den kommer ut så är det en helt annan sak och det är era grannar som får ta hand
om problemet. Det är därför som våra ordningsregler säger att det inte är tillåtet att ha
katter lösa utomhus och i det här området är det våra ordningsregler som gäller. Vill ni ha
katt, håll katten inne. Enligt 1§ i lagen om tillsyn över hund och katt ska katter hållas under
sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka skador eller olägenheter.

