
Komposterbart avfall 
Kretsloppsnämnden har meddelat att i det biologiska avfallet förkommit annat av-

fall som inte är komposterbart. Om felet inte åtgärdas så upphör möjligheten att 

sortera biologiskt avfall under två år. Under tiden får föreningen lämna blandat 

avfall med en högre taxa som följd. 

För er som är tveksamma gällande sophanteringen så erbjuder vi information om 

detta vid föreningens första kontaktkväll. Se nedan!   
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Containerdags 10 oktober - 21 oktober  
Det kommer att finnas en container uppställd på parkeringsplatsen utanför      

Konsertgatan 9-13. Den kommer att vara låst och kan öppnas med lägenhetsnyckel. 

Passa på att höststäda och rensa gärna era källare. Ta också en titt i barnvagns-

rummet om det finns ”gamla” saker som barnen har vuxit ur.  

SPARA BLADET DÅ DET ENDAST MEDDELAS PÅ DETTA SÄTT! 

Årsstämma den 5 december 2005 kl.19  

Plats: Kavåsskolans matsal  

VÄLKOMNA! 

Styrelsens kontaktkväll  
För att öka kontaktytan mellan styrelsen och medlemmarna har vi beslutat att en 

timma var 14:e dag finnas i Röda rummet, Konsertgatan 13. Vi börjar  

Tisdagen den 18 oktober kl. 18-19.  

Därefter den 2 november, 15 november och 29 november.  

 



 
Sida 2 

Skador på maskiner i tvättstugorna 
När strömmen bryts går inte luckorna att öppna! 

DET ÄR DÅ ABSOLUT FÖRBJUDET ATT MED VÅLD ÖPPNA LUCKORNA. 

Tyvärr har detta förekommit upprepade gånger vilket medfört kännbara kostnader för 

föreningen. Se därför till att tvätten är avslutad innan strömmen bryts. 

Styrelseexpeditionen 

Konsertgatan 13 

Redaktionskommitté 

Ingela Ronnheden 

Viveca Pettersson 

Kurt Svensson 

Christer Hertzman 

Har ni hört det förut? 

 Absolut förbjudet att rasta hunden på gården! 

 Tänk på säkerheten, stäng entrédörren! 

 Rökning är inte tillåten i trapphuset 

 Pubkväll, se separat anslag i trapphuset. 

GÄLLER FORTFARANDE! 

Nya stadgar 

Delas ut tillsammans med detta blad.  

Stadgarna har bl a förändrats avseende fördelningen av underhållsansvar mellan            

bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. Stadgarna bör förvaras             

tillsammans med övriga handlingar som tillhör lägenheten. 

Information om våtrum 

Medlemmar som renoverar sitt badrum kan inte räkna med någon ersättning från före-

ningen för egenutförd renovering vid en framtida stam-/badrumsrenovering.                 

Se även §30 i stadgarna beträffande underhåll.  

Luft i elementen? 

Nyckel för att lufta elementen finns att tillgå hos fastighets-

skötaren. 



Styrelsen får ofta skrivelser och påpekande om störningar grannar emellan. Vi finner 

det angeläget att påminna om några grundläggande förhållningssätt som gäller i vårt bo-

ende. Vanliga störningar är ljudöverföringar. 

Trivselregler 

1  Boende har skyldighet att inte uppträda störande. 

2 De som klagar skall mötas med respekt. 

3 Den som orsakar störningen skall eliminera den. 

4 Natt varar mellan 23.00 och 06.00. Då skall tystnaden 

 få råda. 

5 Användning av lägenheternas VA-system utgör ingen störning, dock 

med undantag av upprepad användning nattetid. 

6 Helg är alla "röda dagar" och lördagar efter 16.00. 

7  Arbeten i lägenheter får ske vardagar mellan 08.00 - 19.00  

 och lördagar mellan 09.00 -16.00. 

8 Ljudalstrande arbeten skall begränsas i varaktighet.                  

9 Ljuddämpande utrustning* skall användas.  
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* Ljuddämpande slagborrmaskin lånas hos fastighetsskötaren. 

En god grannsämja är den viktigaste trivselfaktorn 
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