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Brandskyddsbesiktning 
Vi gör brandskyddsbesiktning kommande veckor av de gemensamma lokalerna samt garagen 
Påminnelse om att garagen är till för biluppställningsplats och får av brandsäkerhetsskäl inte 
användas som verkstad eller förråd. Enligt Räddningstjänstens rekommendationer får du förvara 
tillbehör som en omgång däck på fälg, takbox, hink med bilschampo, reservdunk om max 5 liter 
bensin/diesel som ska förvaras i bilen.  
 
Förebygga att fåglar bygger bon i fasaden 
Inom kort börjar vi med insatser för att förebygga att fåglar bygger bon i fasader. 
 
Vattenskadorna minskar 
Vi kan glädjande konstatera att vattenskadorna minskar i våra lägenheter. Tack för att du ser över 
och byter gamla avloppsslangar från diskmaskinen, att du använder läckageskydd under kyl/frys 
och diskmaskin. Du bidrar på det sättet till att vi håller ner kostsamma vattenskador.  
 
Ordningsregler gemensamma förråden 
Dessa är uppsatta i de gemensamma förråden. Vi hjälps åt alla att hålla ordning! 
 
Svårighet att stänga fönstren - felanmäl 
Det har kommit till vår kännedom att några boende upplever svårighet med att stänga fönstren. 
Kontakta genast Castor med en felanmälan så vi får åtgärda felet samt att vi får en uppfattning hur 
omfattande problemet är. 
 
Tända lampor vid entréen 
Nu är hösten här och det dags att tända din lampa vid entréen. Det ser både trevligt ut samt är en 
trygghet i höstmörkret. 
 
Hjälpa varandra 
För att få kontakta med varandra om till exempel att mot ersättning få hjälp med snöskottning så 
tipsar vi om att använda Föreningsappen eller att anslå information på anslagstavlorna för att få 
kontakt om någon är intresserad av att anta ett sådant uppdrag.  
 
Ladda ner Föreningsappen 
Se till att ladda hem den för att få aktuell information. Behöver du hjälp med detta? Hör av dig till 
styrelsen. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 

 

Finns ett antal 
garageplatser att hyra. 
Kontakta Castor 


