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Nya medlemmar under 2003: Bo-Arne Sjögren läg nr 7, Christoffer Nilsson läg nr 56, Eva Ingvarsson
läg 41 och Lena Cronberg läg nr 49. Varmt välkomna till föreningen.

Se upp för blomstertjuvar. Under sommaren har några medlemmar drabbats av fräcka tjuvar, som stulit
blommor, krukor, och andra prydnadsföremål. Även den nyplanterade rabatten utanför förenings-lokalen
har drabbats. Där hade tjuven/arna haft med sig en spade och grävt upp nyplanterade växter.
Så kära medlemmar, Ni som är ute sent på natten håll utkik efter obehöriga. Har Du sett något
ring förvaltarn på tfn 070 628 29 51.

Föreningslokalen drabbades i början av sommaren av en vattenläcka. Det var ett element i källaren som
läckt. Ingen större skada, bara en del arbete för engagerade medlemmar. Så vår uppmaning blir kolla
alla element, snarast om Du inte gjort det. Vattenskador är ett elände. Försäkringsbolagen är
hårda i bedömningarna. Misstänker Du en skada ring 070 628 29 51 så tittar vi på den
tillsammans.
Bilar, bilkörning och parkering. Eftersom inte alla tycks veta vilka regler som gäller följer de här:
•

•

Du får köra in om Du har tunga saker som skall lastas eller lossas. Bilen får endast finnas inne på området den tid det
tar för att köra in och ut, samt lastningstiden. Det skall finnas aktivitet runt bilen. Du får således inte lämna bilen för
att göra något annat innan den körs ut!
Det är bara besökande som får stanna/parkera på besöksplatserna.

Glöm inte att Du måste hålla rent utanför Din tomt – ca en meter. Ogräs ska rensas och löv och grus
skall bort.
Har Du staket/häckar skall dessa skötas. Grönalger på staketen skall tvättas bort. Häckarna skall i
”gathörnen” klippas ner, så att inte sikten skymmes. Tänk på cyklande barn.
Föreningen fyller 20 år i vinter. Har Du någon idé
hur det skall firas/markeras. Ring/skriv eller sänd
ett mail.

Kinesiskt ordspråk för bostadsrättsföreningar:
Förening kräva att Du följa regler – Du bliva sur
Du inte vilja ha regler – Du göra som Du vill.
- Dina grannar/föreningen bliva sura
Bättre Du bliva sur

Annons.

Aldrig använt täcke för dubbelsäng och påslakan.
200 x 160 cm säljes. Pris kr 200:Tel. 041-18 44 35

Du som är ansluten till Comhems internet har fått ändrad mailadress.
Föreningens
epostadress är numera : brf.ingegerd@comhem.se
2003-08-03
Tfn-nr till förvaltaren är 070-628 29 51 (8 – 17 vardagar)
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