
Brf Domarringen i Lund

BoNytt Maj, 2014

Lite information från styrelsen:

Det har förekommit att larmsäljare (till exempel från Sector Alarm) ringer på och påstår att det 
förekommit många inbrott i föreningen. Om de säger att styrelsen har godkänt att de går runt här 
stämmer det inte. Styrelsen har inte gett tillstånd för larmförsäljare, men vi kan inte hindra dem 
heller.

Det är inte tillåtet att ställa saker utanför källarförråden. Detta är på grund av brandskyddsregler, 
och är till för att en eventuell brand ska förhindras att sprida sig. Om du har rensat ut i ditt förråd får
du köra dina saker till tippen eller, om det inte är för stora saker, lägga dem i grovkontainern 
bredvid Miljöhus 2.

Nu när våren och sommaren är här vill styrelsen påminna om att ni som grillar gör det så att inte 
grannarna störs av grilloset. Dessutom vill vi be alla föräldrar att plocka bort barnens leksaker från 
sandlådor och gräsmattor varje dag för att Björn ska kunna sköta lukning och gräsklippning, utan att
behöva behöva plocka undan efter era barn. Tack på förhand för din/er hjälp! ☺

För att återvinningsaggregatet i köket ska fungera problemfritt gör Björn en kontroll och rengöring 
varje år. När han kommer (efter att du fått en lapp i din brevlåda med en tid) ska luckan som täcker 
aggregatet vara nerplockad. Om inte, får Björn komma tillbaka en annan dag för arbetet. Den 
boende får själv montera tillbaka den efter Björns arbete.

Ni som bor på första våningen, i hus utan källare, har i hallen en lucka i golvet där det finns 
avstängningsventiler för vatten, som även betjänar ovanvåningen. Vid ett vattenläckage, från er 
lägenhet eller den som ligger ovanpå, är det ni på första våningen som stänger av vattnet. Titta 
gärna under luckan och bekanta er med rören och ventilerna, det underlättar om det skulle hända 
något akut. Det är också bra att kolla ibland så att det inte står fukt här. Om det finns källare under 
huset finns avstängningsventilerna i källaren. När Björn gör kontroll av återvinningsaggregatet i 
köket kommer han även att inspektera er lucka. Den ska då vara öppen för att underlätta för Björn. 
Båda dessa kontroller är viktiga för våra fastigheter. Vi kommer till hösten ut med kompletterande 
information om detta.

I miljöhus 2 kan det ibland bli fullt i kärlen. Använd gärna miljöhus 1 mer, där är det i regel gott om
plats i avfallskärlen. 

Tänk på att inte ha växtlighet i trädgårdar eller på balkonger som kan skada fasaderna, t ex som 
klänger in under takpannor, förstör trä osv. 

Vi önskar alla medlemmar en skön sommar! 

Hälsningar
Din styrelse 


