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Utlämning av nycklar nya låsen 

Som tidigare meddelats kommer föreningen att byta samtliga lås till gemensam-
hetsutrymmen. Så som tvättstugor, ytterdörrar och cykelkällare. 
Det innebär att alla medlemmar måste hämta de nya nycklarna. 
 
Följande tider kan nycklarna kvitteras ut på Expeditionen 21D. 
Måndagen den 13 okt Hus 1-3-5 Kl. 09:00-12:00 samt 14:00-20:00. 
Tisdagen den 14 okt Hus 7-9-11 Kl. 09:00-12:00 samt 14:00-20:00. 
Onsdagen den 15 okt Hus 13-15. Kl. 09:00-14:00 samt 17:30-18:30 
Torsdagen den 16 okt Hus 17-19-21-23. Kl. 09.00-12.00. samt 14:00-20:00. 
Fredagen den 17 okt Kl.9.00-15.00 Kommer det ett vara möjligt att hämta sina nycklar för 
de medlemmar som inte hunnit under veckan. 
 
När utlämnandet av nycklarna är klart, så kommer monteringen av låsen att  
starta. Därför är det viktigt att alla hämtar sina nycklar. 
Utlämning av nycklarna kommer endast att ske under dessa tider. 

 
Vackert väder och goda korvar 

lockade många till vår grilldag, vilken numera är en tradition som avslutning på 
sommaren men även ett sätt att knyta nya kontakter.  
 

Ändring i ordningsreglerna 
Önskemål har framförts till styrelsen om utökad tid för renoveringsarbete, t ex 
borrning och spikning. Styrelsen har därför beslutat om ändring i ordningsreg-
lerna för detta vilket innebär att störande arbete får utföras inom nedan angivna 
tider: 
Måndag – Fredag kl. 07:00 – 20:00, Lördag kl.09:00–17:00. 
För söndagar gäller som tidigare förbud mot borrning och spikning. 
 



Försäljning av lägenheter 
I samband med försäljning av bostadsrättslägenhet gäller bl.a. följande: 
Vicevärden Bengt Andersson skall i god kontaktas för besiktning av lägenheten. 
 

Uttag ur inre fond 
När du vill disponera medel ur inre fonden måste du uppge din lägenhets refe-
rensnummer (står överst på den gula A4-sidan du får tillsammans med inbetal-
ningskorten), samt ange hur du vill ha pengarna utbetalda: lönekonto, bankgiro 
etc. 
 

Nya telefonnummer 
Felanmälan görs direkt till fastighetsskötaren vardagar måndag-fredag  
Tel:046-210 85 11 Telefontid kl:.08:50-09:00, 11:45-12:00 
Fax: 046-210 85 11 
 
Ansvarig områdesförvaltare: Jan Losell, tel:046-210 85 01 alt. 0730-78 85 01,  
Fax:046-210 85 03 
 
Jourtjänst. Vardagar efter ordinarie arbetstid samt hela dygnet lördagar och 
sön- och Helgdagar. Ring Lunds Brandförsvar tel:040-676 93 65 OBS! Endast i 
akuta situationer. 
 

Ärenden 
till vicevärden eller styrelsen, som inte är av akut karaktär, skall i första hand 
anmälas till expeditionen under expeditionstid helgfria onsdagar kl. 17:30-18:30. 
Du kan också lämna skriftligt meddelande i dörrbrevlådan. 
 

Yttre miljö 
Ni som hjälper föreningen genom att plantera egna växter och i övrigt hålla 
snyggt och rent i rabatterna framför husen skall ha ett stort tack. Det är många 
besökare i till vårt bostadsområde som tycker att vi har en mycket fin och trevlig 
boendemiljö. 
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