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Blåviolbladet 

Snöskottning 

Efter en lång höst har det blivit vinter! I år är det Bro Allservice som sköter skottningen åt 

oss. De kommer, förutom parkeringsgatan, även att skotta tomma parkeringsplatser och 

gångar på innergården. Det är dock fortfarande i första hand vi medlemmar som ansvarar för 

att innergården är skottad. I soprummen finns snöslädar att använda, och i varje 

cykelförråd ska det finnas en snöskyffel. Sand finns i en liten tunna vid varje hus och i två 

större gröna sandlådor. Använd inte sanden på loftgångarna på våning två! 

 

 

Dags att byta luftfiler 

Det är dags att byta luftfilter, med detta utskick får alla lägenheter nya filter. Observera att 

ventilerna normalt skall stå helt öppna, dvs den lilla spaken utdragen från väggen. Detta 

minskar risken för drag vid ytterdörren. Tryck först in spaken och lyft hela kåpan rakt ut när 

du byter filter.  

 

 

Att bo i Bostadsrätt 

Bostadsrätterna, som vår bostadsrättsförening är medlem i, har tagit fram en skrift om vad 

det innebär att bo i bostadsrätt. Vi har beställt in denna till alla medlemmar i föreningen, och 

den finns med i detta utskick. Spara den gärna tillsammans med övriga handlingar som rör 

din lägenhet! 

 

 

Parkering 

Vi har gjort ett antal nya parkeringsplatser, som medlemmar i föreningen kan hyra. 

Parkeringarna har inte el, och är för närvarande på grus. Priset är 200 kr/mån. Kontakta 

styrelsen om du är intresserad av att hyra en extra plats. 

 

 

Återvinningstunnorna 

Vi ber alla medlemmar att inte vända på tunnorna i soprummen. Om de står åt fel håll finns 

det risk att de inte töms. Stäng också locket när du har slängt dina sopor, så att lukt inte 

sprids i onödan. Om en tunna är full, använd den andra. Vi påminner också om att det bara 

är hushållssopor och matavfall som får lämnas i soprummen. 
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Motioner till årsstämman 

Det är hög tid att fundera på om du vill lämna en motion till årsstämman! Vi vill ha in 

motioner senast den 1 mars. Detta för att de ska kunna gå med i trycket till årsstämman. 

Styrelsen återkommer med ett datum för årsstämman senare under våren. Motioner ska 

lämnas i föreningens brevlåda, 2E. 

 

 

Föreningshus 

Styrelsen undersöker möjligheten att bygga ett föreningshus på vår tomt och kommer lämna 

en proposition till årsstämman om detta. Ett föreningshus kommer inte bara styrelsen till 

nytta, utan kan även användas av övriga medlemmar som lokal för möten av olika slag. 

 

 

Ersättning för badrumsgolv 

Föreningen har nu fått ersättning från BoKlok för besvären som uppstod i samband med 

garantibytet av badrumsgolv i höstas. Vid nästa avisering kommer de som bytte golv få ett 

avdrag på 1000 kr på avgiften för april. 

 

 

Rastning av hundar 

Vi påminner också om att rastning av hundar är förbjuden på föreningens mark! Håll också 

hunden kopplad så att den inte stör någon.  

 

 

Ny logga 

Under våren planerar vi att uppdatera vår hemsida, och inför detta vill vi skapa en logga för 

föreningen. Finns det någon i föreningen som är duktig på detta och kan tänka sig att göra 

ett förslag till logga, förslagsvis med en blåviol, så kontakta styrelsen. Loggan är tänkt att 

användas på hemsidan, men även i informationsutskick som detta och på skyltar! 

 

 

Välkomna till ett nytt år på Blåviolstigen! 

 

// Styrelsen 

 


