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MEDDELANDE

Hösten är nu i antågande med stormsteg efter en alldeles underbar  sommar.

ÅRSAVGIFT LÄGENHET
Årsavgiften kommer att från och med 1 januari 2020 höjas med 1%.

TRÄDFÄLLNING
Vår avenbok som står vid gästlägenheten måste tas bort då rötterna växer 
ner i vårt garage. Detta kan förorsaka stora skador varför trädet kommer 
att tas bort.

GÄSTLÄGENHET
Styrelsen har beslutat att de som hyr gästlägenheten får stå på garage-
plats nummer 1 från fredag kl 16.00 till måndag kl 06.00. Samt röda helg-
dagar. Lägg gärna en lapp i bilens framruta med telefonnummer om vi 
skulle behöva kontakta er.

MC-PLATSERNA 8 STYCK – ÄNDRING FRÅN 2020.01.01
Styrelsen har beslutat att, alla platserna ska kosta 150 kronor per månad.
På dessa platser kan följande parkeras, MC, Lådcykel, två-fyrahjulscykel.
De som idag hyr en MC-plats kommer att få nytt avtal.

BOKBYTARHYLLA – BOKLÅDA – DVD
Innanför cykelförrådet Baltzarsgatan 14 B kommer det att finnas en vit 
bokhylla där ni medlemmar kan lämna och låna böcker. 
Medlem Lennardh Nilsson, Baltzarsg 14 B hjälper till med denna boklåda. 
Har du frågor kontakta lennardh.nilsson@gmail.com
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RASTNING AV HUND OCH KATT
Det är inte tillåtet att rasta ovanstående djur på gården i föreningen.

ANDRAHANDSUTHYRNING AV LÄGENHET
Skattemyndigheten tillåter inte längre en c/o adress vid exempelvis an-
drahandsuthyrning. När lägenheten hyrs ut i andra hand måste ni se till 
så att hyresgästens namn kommer upp. Det är inte tillåtet att sätta upp 
egenhändigt gjorda namnskyltar. Kontakta felanmälan för åtgärd. Kost-
naden för denna namnskylt debiteras medlem.

ANDRAHANDSUTHYRNING AV GARAGEPLATS
Detta får endast ske till medlemmar i föreningen, alltså inte till utomstå-
ende eller till en andrahandshyresgäst av en lägenhet. Ansökan måste 
först ske till styrelsen för godkännande. Denna ansökningsblankett finns 
på vår hemsida under dokument övrigt.

MILJÖRUMMEN
Återigen måste vi påpeka att ni INTE kan kasta,
böcker, korgar, speglar mm i elektronikboxen. 
Det är endast saker med elektronik som ska 
kastas där.
Miljörummer har kameraövervakning så vi har 
möjlighet att se när någon kastar fel. Vi ber er 
att sortera korrekt då det kostar både tid och 
pengar för föreningen att städa upp efter er. 
Sköts inte detta av medlemmarna kan vi 
komma att ta bort denna möjlighet att 
kasta elektronik.

STYRELSENS INBOKADE MÖTEN ÄR 
Tisdagen den 26 november.

Styrelsen passar på att önska er alla en fin höst!
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