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NOMINERINGAR 
Förslag på intresserade personer som vill sitta i styrelsen och delta i arbetet för föreningen, lämnas i 
slutet kuvert på expeditionen, Kämpagränden 21 D, senast den 31 mars 2007. Den du föreslår skall 
vara tillfrågad. Märk kuvertet ”Valberedningen.” 
 
 

RENOVERING BADRUM, GOLVBRUNNAR 
Som vi tidigare informerat om skall golvbrunnen  bytas vid renovering av badrummet. Föreningen 
beställer och betalar för detta arbete. Om man har önskemål att få brunnen flyttad, debiteras med-
lemmen för den extra kostnad som detta medför 
O B S ! 
För att arbetet skall löpa så smidigt som möjligt krävs det framförhållning. Minst tre veckor innan 
arbetet sätts igång skall vicevärden informeras så att uppdraget kan beställas hos entreprenören.   
Om vattnet skall stängas av måste vicevärden/vaktmästaren få veta detta minst två dagar i förväg så 
att andra boende kan informeras och därmed störningar för grannarna blir så små som möjligt. 
Ett stort tack på förhand. 
 

 
INSAMLING AV CYKLAR 

Tisdagen den 13 mars 2007 planerar vi att göra en upprensning bland cyklar på olika ställen i områ-
det. En hel del ”skrotcyklar” står uppställda och oanvända i området, har du en cykel som tillhör 
denna kategori, kan du få den borttagen. Om du inte vill skiljas från den, märk cykeln med namn och 
adresslapp, så får den stå kvar. Delar av cyklar förvaras i det egna förrådet.  
Följande utrymmen kommer att rensas:  
Cykelställ, cykelkällare, barnvagnsrum, entréer. 
I tre månader kommer cyklarna att förvaras i låst utrymme i föreningen. Har något kommit med som 
inte skulle ha gjort det, finns det möjlighet att få tillbaka detta inom denna tid. Efter tre månader 
forslas cyklarna bort. Samtliga cyklar som insamlas registreras hos polisen. 
 
 

GARAGEPORTAR 
På juldagens morgon blev en bil stulen från ett garage. Det fanns inga synliga tecken på att någon 
försökt bryta sig in så förmodligen har tjuvarna tagit sig in genom en olåst garageport. Vi uppmanar 
alla att vara noga med att kolla att garageporten verkligen är låst när man lämnar garaget.  
Den här gången slutade det ”lyckligt”. Tjuvarna greps samma förmiddag, mycket tack vare en upp-
märksam medlem i föreningen. 
 
 

CIGARETTFIMPAR 
Vi har tidigare skrivit om att vårt fina område misspryds av kastade fimpar. Nu vädjar vi igen till dej 
som röker att plocka upp efter dej och till dej som röker på balkongen att nyttja askfat och inte kasta 
ner fimpen i rabatten. 
 
 

TRAPPHUSEN 



Detta har vi också informerat om tidigare men tyvärr måste det upprepas. På grund av brandfara och 
annat får absolut ingenting, som t.ex. mattor, kartonger, sopor eller vad det vara månde, finnas i 
trapphusen  
Undantag: rollatorer får stå under trappan. 
 
 

Till sist: 
Stort tack  till alla dem som uppskattar en fin utemiljö och handlar därefter och till våra vakt-
mästare som också bidrar till att det är snyggt och prydligt runt våra hus. 
 
 

 


