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Föreningen byter förvaltare vid årsskiftet

Styrelsen bytte förvaltare på prov för ett år. Det har visat sig att vi inte är nöjda med den
förvaltare vi har nu, så vi byter vid årsskiftet. Uppdraget för fastighetsförvaltning ges till
Cura Förvaltning Stockhlm AB och ekonomisk förvaltning till Princip Redovisning AB.
Närmare information kommer senare.
Angående autogiro för att betala hyra/avgift: För dig som redan är ansluten till
autogiro fungerar det som vanligt och du behöver inte registrera dig på nytt. Du som vill
ansluta dig nu måste skriva under ett medgivande före den 1 december. Se bifogad
information från Princip Redovisning AB.

Brandsäkerhet för allas trygghet

Vi närmar oss adventstider då vi gärna tänder levande ljus. Se till att din brandvarnare
fungerar. Kolla batterierna! Ett bra sätt att skydda dig och dina närmaste. Behöver du
hjälp med att sätta upp en brandvarnare hör av dig till styrelsen.
Vi påminner också om att alla lösa föremål i trappuppgångar är en eventuell brandrisk
och ett hinder vid räddningssituationer. Du som boende har skyldighet att
• Hålla trappuppgången fri från lösa föremål. Det får inte finnas barnvagnar, cyklar,
mattor, kartonger, blomkrukor, leksaker, eller dylikt i trappuppgången. Cyklar
och barnvagnar ska ställas i förråd som är avsedda för dem.

Obligatorisk ventilationskontroll från början av december

Det ska göras en lagstadgad ventilationskontroll i alla lägenheter med början på
december månad. Firman som ska sköta det kommer med närmare information.

Container 28 november

Måndagen den 28 november ställs ut en container på det vanliga stället på innergården
Rusthållarvägen 165-181. Passa på att rensa hemma och i källaren.

Tack för städdagen!
Tack till alla som deltog i höstens städdag trots det kyliga vädret! Det blev snyggare på
våra gårdar! Det finns dock fortfarande lösa föremål lite här och var (grillar, leksaker,
pallar…), så du som har lämnat sådant efter dig var snäll och plocka undan.
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