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Här följer lite föreningsinfo till medlemmar i Brf Jakten
Du som hyr i andra hand ska också visa detta för lägenhetsinnehavaren.

* Aktuellt *
*** Glöggkväll måndag 9 december kl 18-20 ***
Vi bjuder på glögg och tillbehör i föreningslokalen, se inbjudan i
trappuppgångar. Fjärde Tvärgatan 60E, mittemot sophuset. Välkomna!
Cykelrensning
Det är dags att rensa bort kvarglömda cyklar i källare och cykelställ, BÅDE
ute och inne. Info delas ut i brevlådor i början av december av Migeo som
ombesörjer arbetet och bortforslingen. Titta på deras instruktioner och ta
bort märkningen från din cykel så lämnas den kvar!
Snöröjning
Vintern kom i år också!
Vi har snöröjning med hjälp av ILA, och de kan endast ploga där det är fri
framfart. För att de ska kunna ploga trottoaren alls, så kommer vi att ta bort
cykelställ på trottoaren på Fjärde Tvärgatan. Det är viktigt att du inte ställer
cyklar och annat där, utan använder cykelställ på gården eller i källaren.
Ordningsregler
Äntligen håller styrelsen på att utarbeta nya ordningsregler för att dela ut.
De tidigare delades ut för många år sedan, och en kortfattad version finns på
hemsidan. Ordningsreglerna är ett komplement till stadgarna, så det som
står där behöver inte skrivas igen.
Har du idéer om något som ska finnas med i ordningsreglerna, så kontakta
oss gärna!
Andrahandsuthyrning
Efter stadgeändringen tar föreningen från och med i somras ut en avgift av
dig som hyr ut i andra hand.

* Allmänt *
Sopsortering
Vi får betala extra för bortforsling av skräp på golvet, dessutom är det
numera höga avgifter när det ligger fel saker i kärlen! Detta blir alltmer
kostsamt – pengar som tas från vår gemensamma ekonomi.
Kasta rätt sak på rätt plats och kör resten till återvinningen. Tack! J
Ändringar i föreningens lägenheter
För att få göra ändringar i bostadsrättslägenhet måste medlem få godkänt av
styrelsen samt dokumentera arbetet. Behörig yrkesperson ska anlitas till el
och vatten, se tidigare infoblad om detta! Inga bärande väggar får ändras.
Felanmälan
Stort tack till alla som hör av sig om smått som stort och deltar i att allt
fungerar! Om något inte fungerar behöver du kontakta styrelsen så att vi kan
beställa service. En lapp på t.ex. en trasig tvättmaskin räcker inte för att den
ska bli lagad.
Hemsidan
Där hittar du info samt dokument som stadgar, årsredovisning, blanketter
för andrahandsuthyrning och autogiro att ladda ned.
Styrelsen
Brf jaktens styrelse är vald av medlemmarna. Styrelsen verkar för att hålla
fastigheten i gott skick och för att du som medlem ska trivas. Är du nyfiken
och intresserad av att delta, så hör av dig!
Expeditionen på Fjärde Tvärgatan 60E, mittemot sophuset, är öppen
måndagar jämna veckor kl 18-19 under terminerna, välkommen in! Övrig tid
är du välkommen att höra av dig via telefon (vi svarar när vi kan) brev eller
e-post. Vi besvarar alla brev som har avsändare.
Hälsningar från styrelsen i Brf Jakten
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