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

Vi hälsar också vår nye vaktmästare, Björn 
Pettersson, välkommen till oss. Björn, som 
har arbetat många år inom Riksbyggen, 
kommer att vara hos oss på heltid. Vi ser 
fram emot samarbetet med Björn.

Värt att påpeka igen är att vårt område ska 
vara BILFRITT! Bommarna ska alltid vara 
stängda. Tänk på alla barnen här! Det 
förekommer 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.         

En annan trivselfråga är att alla hundar 
skall hållas kopplade inom vårt område. 
           

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.

Det kommer att utföras beskärning av en del 
träd och buskar i höst. Det har vuxit mycket 
under årens lopp, och ibland behövs en 
större beskärning, bl a för att gatlyktorna 
ska kunna lysa upp gångstigarna. 

Vid den stora containern får man ställa 
uttjänta kyl-och frysar. Däremot INTE 
gamla målarburkar, bilbatterier och liknande 
miljöfarliga saker. Dessa får man lämna på 
kommunens miljöstationer.

På baksidan av detta BoNytt finns 
information ur Riksbyggens tidskrift 
“Välkommen hem”, nr 2, 2010. Det handlar 
om hemförsäkringar och de olika delar som 
kan ingå i den. Bostadrättstillägget ingår i 
föreningens försäkring, och behöver därför 
inte tecknas av medlemmarna separat.

Välkommen till årsmötet onsdagen den 1 
december, kl 18.00 i kvarterslokalen. Vi  
bjuder på   kaffe och kaka.   Årsredovisningen 
kommer att distribueras före mötet.

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

Hälsningar Styrelsen 

http://www.domarringenlund.se/

