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Dags för årets cykelrensning
För att göra plats i våra cykelrum gör vi en rensning av cyklar som inte längre används. Om
du använder din cykel – se till att märka den med ditt lägenhetsnummer innan den 15 juni.
Omärkta cyklar plockas då bort. Var därför noga med att märka upp era cyklar innan dess.
OBS våra cykelrum är endast till för boendes cyklar, ej för utomstående!
Nytt avtal gällande trädgårdsskötsel
Styrelsen har beslutat att teckna avtal med Växthuset Utveckling AB gällande trädgårdsskötsel från och med 1 maj 2014.
För allas trevnad
Soppåsar vill vi inte ha utställda i trapphusen, medför illa lukt m.m. Leksaker som tillhör
sandlådan, låt inte dessa ligga kvar utanför sandlådan utan lägg tillbaka dessa i sandlådan och
sätt över det tillhörande nätet.
Angående grillning så ska vi inte grilla under balkongerna, flytta därför ut grillen en bit så att
röken inte åker in till grannar. Det är även en säkerhetsfråga, elektrisk grill är OK att använda.
Grovsopor/källsortering
Färger eller kemikalier får under inga omständigheter kastas i behållarna för grovsopor. Läs
på skylten var du ska lägga olika sopor i grovsoprummet! Kartonger ska vikas ihop innan de
kastas i behållaren. Vi betalar per kubikmeter för hämtning av grovsopor, plus en hög extra
avgift för varje otillåtet föremål som måste sorteras bort. Vi måste därför hjälpas åt att bara
lägga tillåtna föremål där och att packa soporna effektivt i soprummet.
Rökning på balkong
Röker du på balkongen så tänk på att lite av röken alltid kommer in på grannens balkong och i
lägenheten - så visa hänsyn. Kom även ihåg att det är förbjudet att kasta ut fimpar på gården.
Matning av fåglar
Det är förbjudet att mata fåglar från balkong eller uteplats. Det kan dra till sig råttor som kan
komma in i fastigheterna och skapa sanitära olägenheter.
Till sist vill vi påminna om vår hemsida rusthallaren.se där ni kan få mer information
om vår förening.
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