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Styrelsen
Styrelsen nås via meddelanden i brevlådan i uppgång 10 C och på kontoret i källaren i hus 10
varannan onsdag ojämna veckor kl. 18.30 – 19.00.

Fastighetsskötaren
Fastighetsskötaren nås via meddelanden i brevlådan som är placerad på baksidan av hus 8,
garageplanens inre hörn. Skriv ärendets art, namn, telefonnummer och tid när du kan nås.

Sopor
Sopskåp för brännbara sopor och komposterbara sopor finns uppställda mellan hus 8 & 10 och
mellan hus 10 & 12. Antalet sopskåp ska vara anpassade till den mängd sopor som hushållen i
föreningens tre hus genererar. Om alla sopskåpen är fulla så kontakta styrelsen så får vi beställa
fler sopskåp.
För glas, färgat och ofärgat, samt batterier och metall finns särskilda behållare uppställda.
Det finns en kompost vid sopskåpen mellan hus 8 & 10. Här finns möjlighet att lägga gammal
blomjord, ej matrester.
Pappersinsamling sker enligt schema som finns uppsatt på anslagstavla i trapphuset. Pappret
placeras utanför porten på morgonen aktuell dag.
Övriga sopsorteringskärl, pappförpackningar, hårdplast mm, finns vid Gränby köpcentrum.

Parkering
Föreningen har ett antal parkeringsplatser och garage. Vill du hyra bilplats så kan du ställa dig i
kö, kontakta då styrelsen. (se även Bilplatspolicyn)
Parkerar du på Källparksgatan så observera att du kan få parkeringsböter om du står för nära Tkorsningen vid Gränby tvärgata.

Cykelförråd
I källaren i respektive hus finns cykelförråd. På gårdarna finns det cykelställ.

Tvättstuga
I källaren i varje hus finns tvättstuga, torkrum och mangelrum. Utanför tvättstugan finns
bokningstavla. Följ de föreskrifter som finns anslagna i och utanför respektive utrymme.

Bastu
I källaren i hus 8 finns bastu. Bokning sker på bokningslista vid dörren in till bastuutrymmet.
Du får själv sätta igång och stänga av bastun, samt städa efter dig. Instruktion finns vid bastun.
Kodlås till bastudörren är ………… Din lägenhetsnyckel passar till dörren på baksidan av
huset.

Pingisrum
I källaren i hus 8 finns pingisrum. Du kommer in i pingisrummet med din lägenhetsnyckel. Din
nyckel passar även till dörren på baksidan av huset.

Hobbyrum
I källaren i hus 10 finns ett hobbyrum. Där finns bl a hyvelbänk och arbetsbänk. Du kommer in
i hobbyrummet med din lägenhetsnyckel. Din nyckel passar även till dörren på baksidan av
huset.

Utomhusgrill
Mellan hus 10 och 12 finns grillplats. Rengör gallret efter dig och placera askrester i den svarta
askhinken.

Fläktinstallation i kök
Innan du installerar fläkt i ditt kök så kontakta styrelsen.

Andrahandsuthyrning
Önskar du hyra ut lägenheten i andra hand måste du kontakta styrelsen och få ett godkännande.

/Vänligen Styrelsen Brf Punktsnurran

