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STYRELSEN HAR ORDET 	
Hej!	
Det har kommit in frågor till styrelsen och vår 
förening hur vi boende skall förhålla oss till 
grillning på våra balkonger? 

På sista styrelsemötet beslutades det att 
grillning på våra balkonger är tillåtet med 
gasol eller el grill. Bostadsrättsinnehavaren 
skall även införskaffa en pulversläckare P6 
med minst 43A i säkerhetsklass för att ha om 
eventuell brand uppstår. Detta beslut 
angående grillning och säkerhet gäller fram 
tills stämmodagen den 25/5 då vi alla boende 
får säga vad som skall gälla i framtiden 
angående grillning på balkonger och att vi gör 
detta inom lagkrav och gällande riktlinjer. 

(OBS!!  KOLGRILL EJ TILLÅTET)  

Styrelsen kom fram till att en styck gasoltub 
modell PC5 skall gälla framöver. Förvaring av 
behållare med brandfarlig gas på vind, i 
källarförråd och garage i flerbostadshus eller 
för flera hushåll är förbjudet. Det lämpligaste 
stället att förvara gasolbehållare i 
flerbostadshus är på en balkong, under 
förutsättning att den inte är inglasad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVFALLSRUM                                                                  

                                           

Vi har i föreningen två stycken 
miljörum. Tyvärr hade låsfirman ”Glömt 
utav oss” på dessa två veckor sedan 
senaste informationsbladet.  

Idag 9/5 har låscylindrar blivit bytta så 
vi alla i föreningen kommer åt bägge 
miljöhusen och vi då kan börja sortera 
på riktigt i bägge husen. Styrelsen vill 
uppmana alla boende att vika/minska 
volym på kartonger när dessa läggs in i 
de avsedda blå behållarna då 
kommunen varit på BRF att det läggs i 
ovikta samt större skrymmande 
kartonger och att behållare snabbt blir 
fulla samt ”slänger” på golvet vilket i 
sin tur medför att kommunen lägger en 
ökad kostnad på föreningen och alla oss 
boende på sikt.  

  

FELANMÄLAN            

För att få ett fungerande system i 
föreningen angående vårt YTTRE 
underhåll/felanmälan kontaktar man 
undertecknad som i sin tur kontaktar 
Nordic Life eller NCC beroende på 
uppkommen skada.  

/Ansvarig utgivare av information är 
styrelsen genom Kent Fernkvist E5, Åby 
Alle´29 kent.fernkvist@anticimex.se  

                


