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Portar 
Tänk  på  att  inte  släppa  in  obehöriga  i
trapphus  eller  garagen.  Se  till  att
garageport,  grind  och  dörr  går  igen
ordentligt efter dig. Det har skett incidenter
och  ett sätt att motarbeta dessa är att se till
att dörrar hålls låsta. 

Betalningsvilja
Vi har tyvärr noterat en viss försämring när
det  gäller  betalningar  av  olika  avgifter.
Antalet som inte betalas alls eller betalas för
sent  har  ökat.  Detta  kräver  energi  av
styrelsen  och  skapar  kostnader  för
föreningen,  men framförallt  så  riskerar  du
som  inte  betalar  i  tid  att  i  slutänden  bli
uppsagd. Detta gäller både parkeringsplats
och lägenhet. 

Så när avierna kommer, lägg in dem i din
internetbank  (om du  har  möjlighet)  på  en
gång så att de inte glöms bort. 

Städdag 20:e oktober
Höstens  städdag  kommer  gå  av  stapeln
söndagen  den  20:e  oktober.  Som  vanligt
kommer det finnas containrar för brännbart
och  icke  brännbart  mellan  10-13  utanför
Sorögatan  85.  Notera  att  inget  miljöfarligt
eller elektronik går att slänga där.
Anslag kommer upp runt en vecka innan.

Rökning
Vi får återigen påminna om att rökning inte
är tillåtet vid portar och lekplatser, enligt lag.
Det  kommer sättas upp nya skyltar för att
påminna om vad som gäller. 

Det  är  även  tråkigt  att  det  finns  vissa
individer som kastar fimpar i föreningen. Det
är  ut  genom  fönster,  utanför  entréer  och
även i sandlådorna där barnen leker. Har du
rökt klart din cigarett så släck den ordentligt
och  släng  den  i  papperskorgen.  Om  vi
regelbundet behöver gå runt och plocka upp
fimpar  så  innebär  det  en  kostnad  för
föreningen  som  i  slutändan  drabbar  alla
medlemmar. 

Garaget
Det är inte tillåtet att förvara andra saker än
fordon i garaget. Upprepade brott mot detta
kan  innebära  uppsägning.  Vänligen  se  till
att vi håller våra garage rena från skräp och
annat material som inte hör hemma där.

Fint i föreningen
Mycket  pekpinnar  denna  gång  men vi  vill
avsluta  med  att  tacka  för  att  det  lämnas
relativt  lite skräp runt om i  föreningen och
att  våra  trapphus  hålls  rena.  Det  minskar
kostnaderna och ökar  trivseln  för  alla  oss
boende. 
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Doors
Remember, do not let anyone unauthorized
into our stairwells or the garage. Make sure
the  garage  door,  gate  or  door  closes
properly after you passed through. We have
had incidents and one way to counter those
is  to  make  sure  the  doors  are  properly
closed. 

Payment
We are sad to report that we have seen a
degradation when it  comes to payment of
different fees. The number of fees not being
payed or  being payed late has increased.
That  requires  energy  from the  board  and
create costs for the association, but mainly
it  puts  you  who  doesn’t  pay  in  risk  of
termination. This goes for both parking and
apartment. 

So,  when  the payment  notice  arrives,  put
them into your internet bank right away (if
you have the possibility) so you don’t forget
it. 

Fall cleaning 20th of October
Fall cleaning will take place on the Sunday
20th of October. Per usual there will be two
containers  for  combustible  and  non-
combustible  trash  between  10  and  13
outside Sorögatan 85. Please note that you
can  not  throw  hazardous  material  or
electronics.  We will  post  more information
about a week before. 

Smoking
We are again required to remind you that
smoking  is  prohibited  at  entrances  and
playgrounds,  by  law.  We will  put  up  new
signs in affected areas. 

It’s  also sad that  we have individuals  that
are  throwing  cigarette  butt  around  our
grounds. It’s out from windows, at entrances
and even in the sandboxes where children
are playing. 
If you are done smoking, put it out properly
and  throw  it  in  the  garbage  bin.  If  we
regularly need to walk around our grounds
and pick up the trash, it  will  create a cost
that will affect all of our members in the end.

Garage
It is not allowed to store other stuff than a
vehicle in the garage. Repeating offenses of
this rule can lead to termination of the spot.
Please help out and keep our garage clean
from  trash  and  other  unwanted  stuff  that
doesn’t belong there. 

Clean association
Lots of pointers this time but we would like
to finish off by thanking for that that there is
relatively little trash (except cigarette butts)
on our grounds and that the stairwells are
clean.  It  reduces  the costs  and increases
the niceness.  
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