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Håll utkik efter snö 

Vintern är på ingång. Vi uppmanar 

alla att hålla uppsikt över taken och 

snö som kan utgöra en fara när det 

hänger över takkanten. Anmäl i 

förekommande fall akut till 

info@schalettenmodisten.se 

P-platsintyg för 2020 

Snart dags att hämta p-platsintygen 

för 2020. Information om var och när 

kommer i trapphusen. Vi vill samtidigt 

påpeka att parkering utanför portarna 

inte är tillåtet. Du kan stå max 5 min. 

för i- och urlastning. Detta för att 

utryckningsfordon såsom ambulans, 

brandbil och polisbil måste kunna 

komma nära porten. 

Passa på att kontrollera 

din brandvarnare nu till 

jul. Byt batterier om det 

behövs! 

 

Kontakta styrelsen 

info@schalettenmodisten.se 

tel. 073 658 01 95 (telefonsvarare) 

Hemsidan 

www.schalettenmodisten.se      

 

                                  

Styrelsens ord 

Naturen runt våra hus 

Vi har bett arboristen titta på skogspartiet mellan Jenny Nyström och Fredrika 

Bremer. Det behöver gallras. Vi inbjöd också medlemmarna till möte gällande 

naturen på baksidan av Fredrika Bremer 34. Tyvärr kom endast en person, men 

styrelsen försöker ändå arbeta vidare. Har du idéer så är du välkommen att kontakta 

styrelsen.  

Container 18-19 januari 2020 

Container för grovsopor kommer att finnas vid parkeringen FB 1. I avvaktan på att 

container kommer får du inte ställa grovsopor i gångar eller korridorer, utan förvara i 

ditt förråd så länge.  Gångar måste vara fria vid ev. utrymning, och bråte kan vara 

grogrund för brand.  

 Du får inte slänga el-artiklar eller farligt avfall i containern. Sådant avfall kan 

med fördel lämnas till mobila miljöstationen som regelbundet kommer till busstorget 

vid Fruängens centrum. Nu närmast 31/1  2020  kl. 19-19.45.  

 Det kan också lämnas till återvinningscentralen i Sätra.  

 

Armatur i loftgångshusen  

Armaturen är nu utbytt i trapphus och på loftgångar i loftgångshusen. Även 

utomhusbelysningen vid portarna. Gästlägenheten har också fått utomhusbelysning, 

det saknades tidigare. All belysning är LED vilket både ger ett bättre ljus och ger 

minskade energikostnader. Längs loftgångarna tänds ljuset upp när någon nalkas 

och dämpas efter ca 10 minuter. 

 

Grannsamverkan 

Om du som lägenhetsinnehavare på ett eller annat sätt, avsiktligt eller oavsiktligt, 

ger tillgång till fastigheten åt obehöriga: säkerställ omedelbart att detta upphör. 

Vi vill påminna om, att du som boende i föreningen, oavsett om du är hyresgäst eller 

medlem, bär fullt ansvar för den eventuella skada som inneboende, 

familjemedlemmar eller gäster till dessa orsakar, samt att detta är en fullt legitim 

orsak till uppsägning eller tvångsförsäljning av aktuell lägenhet. 

Vi vill också be dig att hålla uppsikt över fastigheten och omedelbart anmäla varje 

intrång till antingen polisen eller föreningen. 

Varje intrång som kommer föreningen till känna, kommer hädanefter att 

polisanmälas. 

Vill ni vara med i Grannsamverkan kontakta styrelsen.                                            
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