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Inför grillsäsongen

Det är inte �llåtet a� grilla med kolgrill på balkong eller terrass, men grilla 

gärna på gårdarna. Tänk då på a� placera grillen så a� inte grannarna blir 

störda av rök och matos. Lämna inte grillen utan �llsyn med tanke på barn och 

brandrisk.

Cykelrensning

Under våren kommer cykelrensning a� u(öras. Närmare informa�on om de�a 

kommer a� sä�as upp i trapphusen.

Gräsklippning

Nu är det dags a� börja klippa gräset runt våra fas�gheter. Fas�ghetsskötaren 

vill inte a� det står möbler, blomlådor, grillar och andra föremål som försvårar 

klippningsarbetet. 

Vägbommar

Styrelsen uppmanar alla a� stänga vägbommarna vid u(art från området. 

Bommarnas sy0e är a� obehöriga inte ska kunna köra in med risk för påkörning

av lekande barn och andra oskyddade trafikanter.

Rå3ällor

Många boende i föreningen har under hösten och vintern ha0 problem med 

rå�or och möss som tagit sig in i lägenheterna. Därför har styrelsen beslutat a�

låta An�cimex placera ut kolsyrefällor på utsa�a ställen runt våra byggnader. 

Kolsyrefällor är effek�va och dessutom miljövänliga.
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Växter mot fasad

A� plantera växter direkt mot husfasad är inte �llåtet. Växtens rotsystem 

förstör och försämrar vik�g dränering. Växter mot fasad skapar också skugga 

och fukt på väggen som kan resultera i röta och mögel. Om fas�ghetsskötaren 

upptäcker växter som planterats nära fasad kommer de a� tas bort.

Ny� journummer

Informa�on om ny� journummer för akuta åtgärder har sa�s upp på tavlan i 

trapphusen. Från och med nu år det Upplands Fas�ghets Service AB som 

övertar jourverksamheten i vår förening. 

Radonmätning

Nu har alla föreningens byggnader som hade förhöjda värden blivit åtgärdade 

och en ny mätning har u(örts för a� kontrollera a� åtgärderna gjort önskat 

resultat.

Brandskyddskontroller

Under våren kommer brandskyddskontroller a� genomföras i föreningens 

fas�gheter. Det innebär bland annat kontroll av utrymningssäkerhet och risk 

för anlagda bränder i trapphus.

Styrelsen önskar er alla en glad påsk och en skön vår!


