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Tyst efter klockan 22 

Som boende i flerbostadshus behöver vi 

alla visa hänsyn till våra grannar. Därför är 

det inte tillåtet med höga ljud efter klockan 

22. Tänk på att ljud färdas genom 

byggnaden och att det du tycker är en 

lagom nivå på musiken kan upplevas som 

störande inne hos grannen.  

Arbeten i bostaden som framkallar ljud, till 

exempel borrning, får endast ske mellan 

08–18 på vardagar och 10–18 på helger.  

Rökning 

Vi får återigen påminna om att rökning inte 
är tillåtet vid portar och lekplatser, enligt lag.  
 
Det är även tråkigt att det finns vissa 
individer som kastar fimpar i föreningen. Det 
är ut genom fönster, utanför entréer och 
även i sandlådorna där barnen leker. Har du 
rökt klart din cigarett så släck den ordentligt 
och släng den i papperskorgen. Om vi 
regelbundet behöver gå runt och plocka upp 
fimpar så innebär det en kostnad för 
föreningen som i slutändan drabbar alla 
medlemmar.  
 

Garage- och parkeringsplats 

I föreningen finns två garage, en större 
parkering och del av en mindre parkering 
samt 19 st gästparkeringar. Priserna är 
följande: 
Garage: 500:-/månad 
Uteplats: 200:-/månad 
Gästparkering: 10:-/h, 60:-/dygn 
 
HSB ansvarar för kö och tilldelning av 
garage- och parkeringsplatser. Du når dem 
på 010-442 11 00 
 

 

 
Stick- & virk-café startar igen 

Efter ett längre uppehåll på grund av corona 

så startar vi upp Stick- & virk-cafét igen! Vi 

träffas för att pyssla lite och umgås. Platsen 

är föreningslokalen (Sorögatan 45, ingång 

från Ärvingegången) och dörren låses upp 

kl 18:00. Alla är välkomna, ung som 

gammal! Känner du dig sjuk stannar du 

hemma. 

Följande datum gäller: 

• 29:e september 

• 20:e oktober 

• 10:e november 

• 1:a december 

• 22:a december 

 

Arbeten som skapar oljud 

Tänk på att informera dina grannar när du 
ska göra något arbete i din bostad som 
skapar oljud.  En lapp i trapphuset eller 
berörda brevlådor med info om vem som 
gör vad och ungefär hur länge det kommer 
hålla på skapar förståelse.  
Tänker du renovera? Läs mer och sök 
tillstånd här: http://se.fano.se/renovering/   
  

Städdag 31/10 

Den sista oktober har vi höstens städdag. 
På begäran av medlemmar kommer vi köpa 
in lökar som kan planteras vid detta tillfälle. 
Är du intresserad av att hjälpa till med 
planteringen får du gärna höra av dig till 
styrelsen. Det går också bra att bara dyka 
upp på städdagen och bistå.  
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