Information om vår förening
Brf. Norra Liden 5-23
Information utsändes med jämna mellanrum till medlemmarna.
Med detta informationsblad vill vi i
styrelsen berätta lite om vad som händer
i vår förening.
ComHem för teve, telefon och internet
Föreningen har slutit ett nytt avtal med ComHem.
Det nya med avtalet är att företaget inte bara
ansvarar för att vi får tevesignal utan också att
man tar ett helhetsansvar för själva nätet i huset.
Det innebär att vi i fortsättningen kontaktar
ComHem vid fel på tevenätet
Ny sopsugningsanläggning är installerad i fastigheten
En ny sopsugningsanläggning är nu installerad. Det betyder att
vi kan ha kvar våra gamla sopnedkast. Men vi måste tänka på hur
vi paketerar våra sopor, dom måste läggas i plastpåsar som man väl
tillsluter innan man kastar ner dom i sopnedkasten och man får inte
slänga annat än blandavfall i dessa påsar.
Man får alltså inte slänga lösa tidningar, glas eller dylikt i sopnedkasten utan
dessa föremål måste man gå ner till återvinningen i soprummet vid nr: 7.
Tyvärr har föreningen ingen möjlighet att ta hand om grovsopor i återvinningsrummet på nr: 7.
Om du har skrymmande avfall – gör så här.
Kör till en kommunal återvinningscentral eller släng det i containern som
föreningen beställer vids olika tillfällen under året.
Garage & gästparkering
Hyra av garage- och parkeringsplatser är i vår förening inte kopplade till
lägenheterna eller lokalerna, utan uthyres via separata avtal. Det innebär
till exempel att man ej kan sälja en bostadsrätt eller lokal med tillhörande
parkering. Syftet med detta är att alla medlemmar ska få möjlighet till bra
parkering. Hör av dig till vår förvaltare om du vill ställa dig i kö för en
garageplats eller parkering. I vår förening har alla medlemmar även tillgång
till fyra gästparkeringar (glöm inte gästparkeringskortet!). Se dock till att
respektera tiderna som är angivna på korten så att inte våra medlemmar som hyr
parkeringen under dagtid störs!

OBS! Andrahandsuthyrning av garageplats eller p-plats är inte tillåtet och
kommer att medföra uppsägning. Samt som huvudregel gäller att byten av
parkeringsplats mellan medlemmar inte är tillåtna.
Störande buller
När det gäller buller i samband med renoveringar av lägenhet och lokaler vill vi
uppmana alla medlemmar att informera era grannar om vad som är på gång.
Även om buller ibland är oförkomligt så känns det alltid bra att veta när arbetet
kommer att pågå och få igång en dialog med sin granne.
OBS! Tänk även på att i vissa uppgångar så finns det kontor som kan bli störda
på dagtid.
Ombyggnad av badrum
Före arbetet med renovering av badrum skall beskrivning över tillvägagångssättet tillsändas styrelsen, för vidare handläggning av vår förvaltare. Det finns
vissa branschregler som måste uppfyllas.
Tvättstugorna bättre städning
Tyvärr måste vi konstatera en negativ trend när det gäller smuts i våra
tvättstugor. Tvättstugorna är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om.
Här kan du på ett naturligt sätt skapa goda relationer med dina grannar. Men
tvättstugorna är också en plats där konflikter kan uppstå. Vi ber dig därför att
noga följa våra trivselregler.
Dessutom vill vi att du lämnar tvättstugan så att den som kommer efter dig
känner samma trivsel so du själv.
Detta var lite information om vår förening, mer informationsmaterial
tillsändes alla nya medlemmar, när ni antas som medlem i vår förening.
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