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Hej!  

Halvvägs in på hösten kommer här ett informationsbrev om vad som är på gång i föreningen. 

 

Extrastämman 

Vid extrastämman den 17 okt godkändes föreningens nya andelstal. Detta betyder att 

”mjölkbutiken” nu är omregistrerad till bostad och att nya ägaren flyttade in i månadsskiftet okt-

nov. 

 

Brandsäkerhet 

På grund av de brandsäkerhetsregler som gäller får lösa föremål ej förekomma i trapphus och andra 

allmänna utrymningsvägar. Vi ber er återigen att avlägsna dörrmattor, barnvagnar mm. De saker 

som inte är bortplockade till den 1 dec kommer att bortforslas.  

 

Förrådsinventering 

Det har tidigare under hösten gått ut ett mail om att inventering av förråd är på gång. Till var 

lägenhet hör ett vindsförråd och ett källarförråd. Är man i behov av ytterligare utrymme går det att, 

i mån av tillgång, hyra extra förråd för 125 kr/mån. Styrelsen har gjort en första koll och kommit 

fram till att det finns förråd vi är osäkra på vem som använder. Vi kommer att sätta upp lappar på 

dessa och ber därför samtliga kolla sina förråd och höra av sig i det fall en lapp sitter på ens förråd. I 

de fall vi inte får klarhet i vem som nyttjar förråden kommer vi att tvingas bryta upp och tömma 

dessa. 

 

Renoveringar 

Med anledning av senaste tidens lägenhetsrenoveringar påminner vi åter igen om reglerna kring 

renovering. Inför mer omfattande renoveringar, tex sådana som kräver avstängning av vatten, eller 

som innebär rivning av väggar, måste styrelsen informeras. Detta för att säkerställa att fastigheten, 

som vi äger tillsammans, inte tar skada. Det gäller också att renovering som medför buller är tillåten 

mellan kl 7.00-21.00 på vardagar och 10.00-20.00 på helger. 

 

Avfallshantering 

Efter några månader med sortering av matavfall hoppas vi att alla kommit in i rutinen. På sikt 

kommer vi att ta bort ett kärl för restavfall (”vanliga” sopor) och ersätta detta med ytterligare ett 

kärl för matavfall. Ett av motiven för detta är att hanteringen av restavfall kostar dubbelt så mycket 

som den för matavfall. Beakta även att IL Recycling endast hämtar avfall om det ligger i sitt kärl. 

Ställer man det på golvet stannar det där. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen, Brf Bernstorp 


