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För de flesta är semestern över och många är tillbaka i vardagslunken. Vi lämnar 

ännu en Corona-sommar bakom oss, denna med lättade restriktioner som möjliggjort 

mer kontakt med nära och kära. På gården innebär det att lokalen är öppen för 

bokning igen och att den populära loppisen ”Dalendagen” blir av den 28 augusti.  

 

Tisdagen den 17 augusti hade styrelsen vårt tredje styrelsemöte efter ett litet 

sommaruppehåll. Protokoll går att ta del av på hemsidan.  

 

Information:  

o Styrelsen planerar att hålla en extra årsstämma för bygglovet som gäller 

Täppgränd 5a. Mer information kommer.  

o Vi har ett nytt företag som utför städningen i trapphusen from september. De 

heter ”Städhuset”.  

o Andrahandsuthyrning av parkerings-/garageplats är inte tillåten och kontrakt 

kan komma att sägas upp vid otillåten uthyrning. En större inventering av 

boendes bilar på parkeringen kommer göras i höst.  

o Endast ett fordon är tillåtet per parkerings-/garageplats. Andra föremål är ej 

tillåtna på platsen.  

o Regler vid hyra av uthyrningslägenheten och lokalen uppdateras. Vi tar inte 

längre ut depositionsavgift. Eventuella kostnader för städning och/eller 

återställning av lokalerna i ursprungligt skick kommer tillfalla de som hyr. 

o Träfflokalen är åter öppen för bokningar. Vi ansvarar själva för att hålla oss till 

de restriktioner som fortfarande rekommenderas.   

o Styrelsen får regelbundet förfrågningar om vi kan rekommendera hantverkare 

för mindre arbeten. Som styrelse är det svårt att garantera att en tredje part 

utför ett arbete på bästa sätt och därför kommer vi i framtiden endast hänvisa 

till branschorganisationerna och offerta.se. 

o Vi vill återigen påminna alla om att läsa trivselreglerna på hemsidan. Vi bor i 

flerfamiljehus där vi grannar måste stå ut med ljud som tillhör livet. Samtidigt 

får det inte förekomma störningar som omöjliggör vila under nattetid.  

o Det är förbjudet att förvara saker i trapphusen. De kan orsaka brand och giftig 

rök samt blockerar utrymningsvägar vid en eventuell brand. Detta är krav från 

brandskyddsmyndigheten och påföljden kan bli höga viten.  

o Vi ber alla föräldrar på gården att tillsammans hålla barncyklar/leksaker från 

gångvägarna på gården efter lek. Det vore bra om dessa kunde hitta hem vid 

dagens slut och annars parkeras vid cykelställen som finns på gården. 

 

 

Hälsningar 
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