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Container 19-20 sept. 

En container kommer att 
finnas vid parkeringen FB1 för 
grovsopor. Hjälp gärna till i 
samband med detta att slänga 
ev. bråte som står i trapphus, 
källarkorridorer och på gårdar. 
Observera att man inte kan 
slänga glödlampor, vitvaror 
eller farligt avfall i dessa. Detta 
lämnas vid kommunens 
miljöstationer. Kommunen har 
även en mobil miljöstation som 
kommer en gång per kvartal till 
busstorget i Fruängen. Nu 
närmast 1/9 kl. 18-18.30 och 
13/9 13.30-14.30. Det kan 
också lämnas vid 
återvinningscentralen i Sätra. 

 

Dörrar loftgångshusen 

Styrelsen undersöker 
underhåll eller byte av 
dörrarna på loftgångshusen. 

 

Brf Schaletten-Modisten 
Facebookgrupp 

Du kommer åt den genom att 
söka på BRF Schaletten-
Modisten på Facebook. 

 

Kontakt styrelsen 

info@schalettenmodisten.se 

tel. 073 658 01 95 (tel.svarare) 

 

Hemsidan 

www.schalettenmodisten.se 

 

 

 

Välkommen tillbaka efter sommaren 

Hoppas den varit bra trots rådande omständigheter. Vi får fortsätta 
att hålla ut och hålla avstånd. Styrelsens möten blir digitala även 
under hösten och det blir tyvärr inget öppet hus. 

 

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 legitim orsak till uppsägning eller 
tvångsförsäljning av aktuell lägenhet. 

Vi vill också be dig hålla uppsikt över fastigheten och omedelbart 
anmäla varje intrång till antingen polisen eller föreningens styrelse. 

Varje intrång som kommer föreningen till känna, kommer hädanefter 
att polisanmälas. 

Det har kommit till vår kännedom att flera bilar har haft inbrott under 
sommaren. Var vaksamma! 

Vill ni vara med i Grannsamverkan kontakta styrelsen. 

 

Nya trädgårdsmöbler 

Nya trädgårdsmöbler är införskaffade och utplacerade på gräsmattan 
vid grillplatsen FB 19-21. 

 

Städning  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.  

Städföretaget städar inte i själva tvättstugorna där maskinerna står, 
utan endast korridorer. 

 

Påminnelse om trivselregler 

Enligt föreningens trivselregler förväntas boende före kl 8 (kl 9 lör-
sön) och efter kl. 22 (kl 23 lör-sön) visa extra hänsyn när det gäller 
störande ljud, som till exempel att spela hög musik, borra i väggen, 
dammsuga eller göra annat som kan störa dina grannars nattsömn. 
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Lås källarförrådet 

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 de 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. 

 

Turlista för kommunens mobila miljöstation till busstorget i Fruängen. 

Tisdag 1 september 18.00-18.30 

Söndag 13 september 13.30-14.30 

Söndag 1 november 13.30-14.30 

Onsdag 11 november 20.15-20.45 

Där kan du lämna: glödlampor, lysrör, små elartiklar som mikrovågsugn, laptop, skrivare, färgburkar, 
nagellack. Även bilbatteri har de tagit emot men inte bildäck. 

 

Trädgårdsgrupp 

Vi har inte haft trädgårdsdag under våren, delvis med anledning av pandemin, men också för att det inte är 
så många boende som kommer. Däremot finns många som är intresserade av att göra fint runt våra 
gårdar, men kanske på tider som de själva bestämmer. 

Därför har vi samlat ihop en grupp som tillsammans eller enskilt påtar i jorden på tider som passar dem. 

Du kanske också är intresserad? Kontakta då styrelsen på info@schalettenmodisten.se 

Eller lämna ett meddelande på telefonen   073 658 01 95.  
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