
Brf Domarringen i Lund

BoNytt Mars, 2015

Senaste Gammalt och Nytt från styrelsen:

Fortfarande är det vinter och därför behövs grus på gångstigarna för att motverka frosthalka. 
Boende får ej sopa bort grusen, då det plötsligt kan bli halt och halkningsolyckor kan inträffa. När 
vaktmästaren sprider salt är det för att smälta is och snö. 

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.

Vaktmästaren gör ej längre service på originalkranarna i kök och badrum, såsom packningsbyte. De 
som fortfarande har kvar de ursprungliga kranarna får göra denna service själv, alternativt byta till 
nya kranar på egen bekostnad. Detta hör till normalt underhåll i en bostad. Detta gäller även övrig 
VVS service såsom toalettbyte, packningar osv.

Det har skett en inventering av grönskan i området. Många träd har fått stå och växa sig alltför stora
och måste tas ner. Det kommer att ske nu i mars i den del av området som ligger ovanför 
cykelvägen (som går förbi festlokalen), samt en del beskärning efter sommaren. Nästa år blir det 
området nedanför cykelvägen som ska gås igenom. När det gäller häckar har styrelsen beslutat att 
de får vara max 180 cm höga. Den som inte kan klippa häcken själv får anlita någon annan som kan
göra det. Kolla med skatteverket om rut-avdrag medges. 

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. ☺

Äntligen är festlokalen färdig och den har blivit väldigt fin. Nu ska vi vara riktigt rädda om den, och
reglerna för uthyrning kommer att skärpas. Liksom tidigare bokar man lokalen genom 
vaktmästaren.

Vi önskar alla medlemmar en ljus vår! 

Hälsningar
Din styrelse 

PS. Titta gärna in på hemsidan domarringenlund.se. Där finns mycket information om vår förening. 


