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Styrelsens ord 

Trots information om vad som kunde slängas i respektive 

container/säck så var det några som inte följde direktiven. Det 

resulterade i stora kostnader för föreningen. Styrelsen diskuterar 

hur vi i framtiden ska hantera tillgängligheten till container. 

  Extra-kostnad ca 5000 kr/container!   

 Papperskorgarna är inte till för hushålls-sopor                 

Ibland får vi rapporter från vår förvaltare att folk proppar ner sina 

hushållssopor i papperskorgarna runtom i vår förening. Det är 

givetvis inte tillåtet. Förutom att det stinker så ger det en 

tömningsfrekvens på papperskorgarna som helt enkelt inte 
fungerar. Föreningen har tre stora sopbehållare. Skulle det av 

någon anledning vara fullt i den som är närmast där du bor, så 

fungerar din nyckel också till de övriga två. 

Lås ditt källarförråd även om du inte använder det! 

Vi har haft ett par tråkiga fall, där boende i samband med 
avflyttning har lämnat saker dom inte velat ta med sig i tomma 
källarförråd, som stått olåsta. Det har i sin tur givit upphov till 
diskussioner om vem som ska tömma dessa förråd. Därför vill vi 
klargöra för alla boende att det källarförråd som hör till den egna 
bostaden är den boendes ansvar och hen ansvarar för att det är 
tomt vid avflyttning. Det kan alltså vara en bra idé att köpa ett 
hänglås och låsa förrådet, även om du inte använder det. På så sätt 
slipper du trista överraskningar i form av andra människors 
kvarlämnade bråte. 

Vinter och fortfarande snö 
 
Vi uppmanar alla att hålla 
uppsikt över taken och ev. snö 
som skulle kunna utgöra en fara 
när det börjar hänga över 
takkanten. 
Nu när det har blivit kallare ute 
kan våra portar och dörrar börja 
kärva och stänger sig då inte av 
sig själv. För att slippa 
ovälkomna personer i våra 
trapphus ber vi er att 
kontrollera så portar och dörrar 
stängs ordentligt efter er.  
Vid problem, felanmäl så snart 
som möjligt. 
Felanmälan görs till Riksbyggen. 
Telefon 0771 – 86 08 60 eller 
www.riksbyggen.se 

Skrapgaller och mattor ses över 
och byts ut inom kort. 

Dålig städning i tvättstugorna 
 
Det har från flera håll påpekats 
att det ofta är ostädat och 
skräpigt i tvättstugorna. Vi 
påminner om att det är din 
skyldighet att se till att lämna 
tvättstugan i ett bra skick till 
nästa som ska tvätta. 

 

 
Grannsamverkan 

Vill du hjälpa till med 

grannsamverkan i vårt 

bostadsområde? Läs mer på 

www.samverkanmotbrott.se och 

kontakta styrelsen för 

intresseanmälan (ej bindande) 

eller mer information. 

 

 

Kontakta styrelsen 

www.schalettenmodisten.se 
 
info@schalettenmodisten.se 
 
Telefon: 073-658 01 95 
(obemannad) 
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Föreningsstämma 

Detta år kommer vi att behöva ändra i föreningens stadgar med anledning av vissa ändringar i lagen. Det 

innebär att vi kommer att ha årsmöte samt en extrastämma. Mötena kommer att ske i maj och juni. 

Motioner till föreningsstämman. 

Varje medlem rätt att inkomma med motioner till stämman. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-
03-31. Kallelse till föreningsstämman, med dagordning, årsberättelse, propositioner från styrelsen samt 
motioner från medlemmar, kommer i brevlådan i vanlig ordning. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 


