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Vem ansvarar för åtgärd av fel?
I en bostadsrättsförening råder
förenklat principen att allt inom
den egna lägenheten är bostadsrättsinnehavarens ansvar och att
allt utanför denna är föreningens
ansvar.
DETTA REGLERAS I DETALJ av föreningens stadgar men innebär tex
att stopp i avloppet, droppande
kranar eller elektriska fel inom
lägenheten skall åtgärdas genom
den boendes försorg.

Expeditionens öppethållande under sommaren.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS expedition på Kirunagatan 84, baksidan,
kommer under sommaren att hålla
öppet som vanligt på torsdagar
mellan kl 16-18.

•
Utemöbler.
DE DÅLIGA SOFFORNA och borden i
våra parker planeras under försommaren att bytas ut till mera hållbara möbler.

•
Bråte i allmänna
utrymmen.
upplyser styrelsen återigen om att föreningens allmänna utrymmen
såsom källar- och vindsgångar,
portar och trapphus av säkerhetsskäl inte får användas som
uppställningsplats för tex barnvagnar, cyklar eller annat som kan
utgöra hinder för en utrymning vid
PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Vid anlitande av jourfirma för
avhjälpande av denna typ av fel är
alltså bostadsrättsinnehavaren
betalningsansvarig. Vid uppkomna
icke akuta fel kan man med fördel
kontakta någon av våra styrelsemedlemmar (telefonnummer till
dessa finns anslaget i portarna)
eller vår förvaltare som finns på
expeditionen helgfria torsdagar kl
16-18, för ställningstagande till
vem som ansvarar för åtgärd.

Expeditionens telefonsvarare nås
också alla dagar på 08-382509.
Lämna ett meddelande så blir du
kontaktad. Vår fastighetsskötare
Rolf Johansson har fullt upp med
driften och underhållet av våra fastigheter och allmänna utrymmen
och skall inte belastas med sådant
som rör den egna bostadsrätten.
Vid akuta allvarliga fel som tex
stora vattenläckor, kontakta jourfirma enligt anslag i portarna. q

en eventuell brand eller annan
krissituation.
Barnvagnar och cyklar skall förvaras i därför avsedda utrymmen
och skräp, tex uttjänta vitvaror,
skall genom ägarens försorg lämnas på lämplig inrättning för detta,
exempelvis återvinningscentralen i
Lövsta.
Föreningens allmänna utrymmen
kommer under sista veckan i juni
att besiktigas och eventuella
påträffade föremål transporteras
bort.

lar. Vid grillning på föreningens
gårdar, tänk på att inte kasta engångsgrillar eller grillkol i soporna
med mindre än att du är säker på
att dessa är helt släckta. Låt hellre
grillen stå över natten om du är
osäker.
Observera att grillning ej är tillåten på balkongerna, varken med
el- eller kolgrill.

•
Hyreslokaler.
I VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING finns
ett antal uthyrningslokaler av olika
slag och storlekar. Kontakta expeditionen på telefon 08-382509 eller
med ett meddelande i brevlådan på
Kirunagatan 84, baksidan, om
intresse finns för att hyra någon av
dessa lokaler.

•
Grillning.
SOMMAREN ÄR HÄR med förhoppningsvis många varma sköna kväl-
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•
Motorvärmaruttagen.
STYRELSEN UPPMANAR alla innehavare av p-platser med motorvärmaruttag att inte låta anslutningsledningen sitta kvar i uttaget när
den inte används. Kvarsittande
kablar kan, om oturen är framme,
orsaka allvarliga elolycksfall.

•
Förbifart Stockholm.
BORRNINGAR HAR i början av juni
utförts vid Kirunagatan 52 och 64
för montering av utrustning för
sättningsmätning samt mätning av
grundvattennivå.

Mer information på nästa sida.



• Information på Trafikverkets hemsida
under rubriken Nytt
från E4 Förbifart
Stockholm.

Styrelsen önskar föreningens
medlemmar en trevlig sommar!

