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Juni 2015
Sommaren är här och med den förhoppningsvis många soliga och härliga dagar.
Sommar och grillning
Sommar och grillning hör ihop. För vår grannsämja är det bra att tänka på;
 Grilla kan du göra utomhus men se till att ställa grillen på behörigt avstånd, minst 3 meter,
från husfasaden för att inte riskera att brand uppstår.
 Grillning på balkongen är inte tillåten. Anledningen är dels brandrisken men även det os
som sprids till grannen.
Gräsklippning på tisdagar
Gräset klipps på tisdagar. Ta bort ev grejer som står i vägen, annars klipps det inte där.
Inga mattor dammas på balkongen
Piska eller skaka inte mattor på balkongen eftersom grannen får ner ditt damm och skräp. Använd
istället mattställningarna som finns uppställda på gården.
Besöksparkering
Vi bor i ett bilfritt område och därför får du inte köra eller parkera bilen eller motorcykeln inne på
våra gårdar annat än vid i- och urlastning. Vi värnar om en trivsam och bra boendemiljö samt att
det är viktigt för utryckningsfordon att snabbt kunna ta sig fram vid en eventuell olycka. Det är
endast besökare som har rätt att parkera på besöksparkeringen. Boende samt företagsbilar har
möjlighet att parkera här endast vardagar mellan 07:00 - 17:00. Företagsbilar som används privat
av besökare kvällstid kan stå på de fyra anvisade platserna vid skärmtaken till höger när du kör in
till Hermelinvägen. Där undviker besökare med företagsbil parkeringsböter.
Ingen tillgång till gästrummet under målningsprojektet
Tyvärr är det inte möjligt att nyttja gästrummet under hela målningsprojektet av våra fasader. Det
gäller även under juli månad.
Felanmälan och fastighetsjour
Om du har problem med något i din lägenhet som tillhör föreningens ansvar, upptäcker något fel i
föreningens lokaler eller utemiljö gör en felanmälan till Riksbyggen Dag & Natt 0771-860 860
(lokalsamtalstaxa) eller registrera din felanmälan via www.riksbyggen.se. Riksbyggen Dag & Natt
har öppet dygnet runt och arbetar för att åtgärda felen så snart som möjligt. Styrelsen tar inte
emot några felanmälningar.
Felanmälan Internet: Riksnet support når du på telefonnummer 0770-33 99 33
Felanmälan kabel-tv: Com hems support når du på telefon 0771-550000
Kontakt med styrelsen
Styrelsens kontaktuppgifter hittar du på hemsidan samt på anslagstavlorna. Skicka gärna ditt
ärende via mejl och väljer du att ringa/sms:a vänligen undvik att göra det efter 19:00 vardagar och
efter 18:00 helger.
Hälsningar
Styrelsen brf Hartassen

Mer information om föreningen
och boendet hittar du på nya
hemsidan www.hartassen.se

