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Informationsblad Nr 3 december 2018
Sopsortering
Samtliga boende uppmanas att
sortera sina sopor noggrant.
Kastas något i fel tunna får
föreningen, dvs. DU betala
straffavgift! T ex får kartong
inte slängas i tidningstunnan.
Det är inte tillåtet att placera
sopor bredvid kärlen!

Är något trasigt?
Kontakta då vår fantastiske
vaktmästare Gerry på telefon
070-7537482. Gerry nås
vardagar 7-16. Vid övriga frågor
eller förslag på förbättringar,
kontakta styrelsen. Se
kontaktuppgifter till höger.

Kontaktuppgifter
HSB Brf Frihetens expedition finns på
gaveln under nr 10A. Expedition har
öppet första helgfria måndagen varje
månad kl. 19:00-19:30. Övriga tider
nås vi per post eller e-post
styrelsen@friheten.org
Hemsida: www.friheten.org

Höjning av månadsavgiften
Månadsavgiften för samtliga lägenheter i föreningen kommer per den 1 januari 2019 att
höjas med 3,8%. Höjningen motiveras av de renoveringar och underhållsarbeten som har
utförts i föreningen. För en 45 kvm stor lägenhet kommer månadskostnaden att öka med
121 kronor.

Cykelröjning
Styrelsen kommer inom kort att se över cyklar som ser skrotfärdiga ut och som står
parkerade på föreningens tomt och källare. De cyklar som bedöms som skrot kommer att
märkas upp med en lapp om bortforsling. Skulle din cykel ha en lapp på sig och du anser att
cykeln inte anses som “övergiven”, dvs. att cykeln inte är i obrukbart skick ber vi dig att
ordna till så att cykeln är i brukbart skick. Om lappen sitter kvar efter en månad kommer
den att låsas in för förvaring. Om ägaren till cykeln inte har hört av sig efter en månad
kommer den att skrotas. Styrelsen har rätt att göra detta enligt polismyndigheten.
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Grannsämja
Fö r att grannsämjan ska fungera bra krä vs det att vi visar hä nsyn och generositet mot
andra. Att spika, borra osv kan vara stö rande fö r grannar och ska endast ske under dagtid
med bö rjan tidigast kl 08:00 och senast kl 22.00. Mellan klockan 22:00 till 07:00 ska vi alla
iaktta hä nsyn och inte spela för hög musik eller ha för hög volym på TV’n.
Hundar
Alla hundar som vistas på gårdarna skall hållas i koppel då det finns boende som är rädda
för hundar. Det är inte heller tillåtet att rasta sina hundar ute på gårdarna eller på
gräsmattor. Vi har påpekat om detta flera gånger så var vänlig och respektera detta!
Ventilationer i lägenheten
För att ventilationen i våra lägenheter ska fungera, måste spaltventilerna (fönsterventiler) i
överkanten på fönstrens insida vara öppna. Om dessa är stängda får lägenheten inte den
tillströmning av luft den behöver och risken för mögel föreligger då.
Så här ser du om ventilen är öppen eller stängd:
När spakarna pekar utåt är ventilen öppen. När spakarna pekar inåt är ventilen stängd.
Gemensam el
Vi vill ge ett förtydligande när det gäller elkostnaden i lägenheterna. Elkostnaden är
specificerad i månadsavin och den faktiska förbrukningen av elen betalas fyra månader
tillbaka i efterskott.
Container
Mellan den 4–13 januari kommer en container att ställas upp utanför trappa 10G. Passa på
att bli av med gammalt skräp från vind och källare
Det kommer även stå en behållare för elektronikavfall. Var vänlig och inte släng
elektronikavfall i containern. Detta medför bara extra kostnader för föreningen.
Grindar och dörrar
Om grindar och entrédörrar inte går igen som de ska så anmäl gärna detta till
vaktmästaren, telefonnummer finns i anslagstavlorna i trapphusen.

Styrelsen önskar alla en riktigt
god jul och ett gott nytt år!

