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Alla nya medlemmar hälsas välkomna till vår 
förening. Diverse information hittar du på vår 
hemsida, adressen är :
 www.domarringenlund.se

Om du/ni ska göra någon större förändring av 
bostaden, eller sätta upp staket, mur, glasa in 
eller liknande, ska du först anmäla detta till 
styrelsen. Det finns nu en blankett för detta 
“Begäran om tillstånd för ändring i lägen-
heten”. Denna kommer inom kort att kunna 
hämtas på  hemsidan, eller fås hos vaktmäs-
taren. Komplettera med ritningar eller skisser 
vid behov.

Vårt område ska vara ett BILFRITT område! 
Tänk på alla barnen här! Det förekommer allt-
för mycket bilkörning idag. Har ni tunga saker 
att transportera fram till dörren finns kärror att 
låna i vissa av förråden. Vid flytt och liknande 
tillfällen får man givetvis köra ända fram. 
Vänligen respektera detta för allas trivsel och 
säkerhet.

Till dig som bor på bottenvåningen, var vän-
lig och rensa stuprörets sil, med jämna mel-
lanrum. Vaktmästarna rensar på framsidan, 
men kan inte komma åt alla på trädgårdssidan. 
Viktigt nu när löven börjar falla.

Det förekommer att möbler eller andra saker 
placeras utanför förråden i källarutrymmena. 
Detta är på grund av brandrisken ej tillåtet.

Vid felanmälan ska du ringa Riksbyggen 
0771-860 860 som är tillgängligt dygnet runt. 
Riksbyggen slussar sedan ärendet vidare till 
den som ska åtgärda felet.

På baksidan av detta BoNytt finns informa-
tion ur Riksbyggens tidskrift “Välkommen 
hem”, nr 2, sid 12. Det handlar om renovering 
av bostaden, och tipsar om vad som är bra att 
tänka på, före renoveringen.

Det är glädjande att medlemmarna är duk-
tiga på att sortera sopor till råvaror i våra 
miljöhus. Tänk dock på att det endast är 
förpackningar som ska sorteras som metall, 
plast, glas, kartong. Vill man att andra saker, 
t ex cykelhjul, uttjänta plaststolar eller annat 
ska gå till återvinning får man själv lämna 
detta på tippens återvinning, eller slänga det i 
vår egen kontainer.

Meddelanden till styrelsen lämnas i brevlådan 
vid föreningslokalen. Vi tar tacksamt emot 
förslag och ideér gällande föreningen.

Årsmötet är bestämt till den 1 december kl 18 
i kvarterslokalen. Mer information om detta 
kommer längre fram.

Slutligen vill styrelsen önska alla 
medlemmar en skön höst.

Glöm inte att plocka äpplena på våra träd, 
men de ska räcka till alla.


