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Detta nyhetsblad finns också att ladda ner från www.brfsanningen.se!

Städdag lördag 10 oktober kl. 10 - 13
Dags att höststäda runt husen, bära in utemöbler och i våra gemensamma utrymmen.
Samling vid sandlådorna/vändplanen framför 169-173:an kl. 10. Ta på oömma kläder och
ev. handskar. Föreningen bjuder på grillmat och dricka framåt 12.30-tiden. Det kommer att
finnas container för grovsopor. Om vi alla hjälps åt att göra detta istället för att köpa in
tjänsterna minskar vi föreningens utgifter.

Grovsoprummet stängs
Vi stänger grovsoprummet under september månad. För förpackningar hänvisas till
miljöstationerna på Ljusnevägen mitt emot djursjukhuset och i korsningen
Rusthållarvägen/Fogdevägen. Närmaste återvinningscentral för grovsopor är i
Vantör/Östberga.

Gårdsloppis 13 september 10 -15
Söndagen den 13 september har vi och minst två granngårdar loppis. Vi gör det så enkelt
som möjligt. Var och en väljer en plats på gården vid port 165-181, lägger fram sina saker
på nåt som passar (bord, filt, strykbräda eller vad du vill bära ut). För mer info kontakta
Lena i port 171.

Uthyrning via AirBnb och liknande kräver medgivande!
Vi vill påminna om att uthyrning genom AirBnb och liknande förmedlingar är
andrahandsuthyrning och måste först godkännas av styrelsen. Uthyrning utan styrelsens
godkännande är olaglig och kan leda till att nyttjanderätten till bostadsrätten förverkas och
att föreningen säger upp lägenheten till försäljning genom kronofogdemyndigheten. All
andrahandsuthyrning är förenad med en extra uthyrningsavgift om f.n. 4440 kr.

Vattenburen golvvärme inte tillåtet
På förekommen anledning vill vi förtydliga att vattenburen golvvärme inte är tillåtet att
installera, däremot har vi inget emot att man installerar elburen golvvärme. Vattenburen
golvvärme innebär en rejält ökad risk för vattenskada som föreningen inte kan friskriva sig
ifrån eller avtala bort. Som styrelse har vi att värna föreningens och dess medlemmars
intressen och att inte utsätta föreningen för åtaganden som kan komma att bli mycket
kostbara. Det är med detta som grund vi valt att fatta detta beslut.

Styrelsen

