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Föremål i trapphus
Ur brand och utrymningssäkerhet är det inte tillåtet att förvara föremål i 
allmänna utrymmen. Föremål som utgör en risk enligt ovanstående kommer i 
fortsättningen att plockas bort och låsas in av fastighetsskötaren.

Stäng entréporterna
Portar ska alltid vara stängda och särskilt viktigt nu när den kalla årstiden 
närmar sig. Råttor och möss ska inte kunna komma in och värmen ska inte 
släppas ut.

Obligatoriska ventilationskontroll 
Den obligatoriska ventilationskontrollen är nu godkänd i samtliga byggnader 
och lägenheter i vår förening och är inskickad till Uppsala kommuns 
miljökontor.

Trädbeskärning
Beskärning och hamling av föreningens träd kommer att påbörjas under hösten.

Hundar och katter
All sand vid lekplatser och i sandlådor har nu sanerats och föreningen vädjar till 
hund- och kattägare att inte rasta sina djur inom föreningens område. Även 
katter ska hållas kopplade för att inte kattens avföring hamnar i sandlådor där 
barnen leker. Enligt föreningens trivselregler gäller att husdjur (hundar och 
katter) ska ledas i koppel inom bostadsområdet.

Tvättstugan vid Kummingatan 18
Tvättstugan är under renovering. Därför har tavlan för bokning av tvättider tagits
bort. Omhändertagna tvättpluggar förvaras vid föreningens expedition och 
återfås genom att ni stämmer möte med Jessica Lind vid Sbc Tfn 018-410 04 12
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Stamrenovering
Stamrenoveringen genom så kallad relining fortsätter under hösten. Just nu 
pågår arbetet i lägenheterna vid 42 A och halva 42 B med avslut 17/9.
Näst i tur blir 50 A och halva 50 B med start 20/9 och pågår fram till 8/10. 
Därefter blir det 56 A och halva 56 B som påbörjas 11/10 med avslut 29/10. 
Därmed är förhoppningsvis alla de illa medfarna stammarna åtgärdade.

Uthyrning av städskrubb
Ni som disponerar något av nedanstående förråd/städskrubb i trapphusets 
övervåning ombedes att snarast och senast sista oktober kontakta Frida Norlén 
vid Sbc tfn 018-65 64 71. I annat fall kommer låsen att bytas ut.
Ovanstående gäller följande städskrubbar/förråd: 8 B, 10 B, 22 B, 22 C, 30 B, 
40 B, 50 B, 50 C, och 54 B.

Pingisrummet
Pingisrummet i byggnad 44 kommer inte att vara tillgängligt för pingisspel. 
Detta gäller fram till årsskiftet. Rummet disponeras som förråd av hantverkarna.

Titta gärna på föreningens trivselregler som finns på vår hemsida!!

Styrelsen önskar er en trevlig höst


