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Bostadsrättstillägget nu hos Trygg-Hansa 

Hösten är de vackra färgernas och de fridfulla promenadernas tid. 
Det brukar vara många underbara höstdagar att njuta av.

Sedan årsskiftet har brf 
Ekhammar bostadsrättstil-
läggsförsäkringen  i  Trygg-
Hansa.

Vid årsskiftet tecknade vår bo-
stadsrättsförening försäkring-
en bostadsrättstilläg i försäk-bostadsrättstilläg i försäk-bostadsrättstilläg
ringsbolaget Trygg-Hansa.
    Huvudskälen till valet av bo-
laget var bland annat Trygg-
Hansas låga självrisk, bättre 
villkor och enklare skaderegle-

ring än vad vi hade tidigare. 
   Dessa saker  är särskilt viktiga 
i den dagliga verksamheten, 
för att få det hela att fungera i 
praktiken. 

Hur försäkringen är tänkt 
förklarar försäkringsmäklaren 
Margaretha Larshamre Sand-
berg,  som har hand om vår 
Trygg-Hansa bostadsrättstil-
läggsförsäkring.

Delat ansvar
Faktum är att man som bo-
stadsrättshavare har ett avse-
värt större ansvar än en vanlig 
hyresgäst. Ytterst är det förstås 
alltid Bostadsrättslagen och 
stadgarna som gäller, när en 
skada uppstår och man måste 
reglera den. 
   Grundtanken i den nya Bo-
stadsrättslagen är att förening 
och bostadsrättshavare är jäm-

bördiga parter som genom 
stadgarna i förväg kommit 
överens om en fördelning av 
framtida underhålls- och re-
parationsansvar.

Underhåll
Huvudregeln är att bostads-
rättshavaren svarar för under-
håll och reparation av lägen-
hetens inre, inklusive ytskikt, 
vitvaror och liknande, medan 
föreningen svarar för bygg-
nadskroppen i övrigt.

Man kan genom en försäk-
ring skydda sig mot skador 
som kan uppstå, men inte  helt. 
Därför är det enklaste rådet: 
Undvik skador. Framför allt 
handlar det om skador som 
kan uppstå när till exempel ett 
gammalt uttjänt badrum bör-
jar läcka. Som bostadsrättsha-
vare har man själv ansvaret för 

att förebygga detta. Och det är 
bland annat därför man har en 
självrisk. 

Om ett badrum är så gam-
malt att det ändå hade behövt 
renoveras inom en nära fram-
tid, så förtidsutlöser den in-
träffade skadan kanske den 
renoveringskostnad som inne-
havaren ändå snart skulle ha 
haft. Det bästa för alla är själv-
klart att det inte inträffar nå-
gon skada. Därför är det vik-
tigt att den som har ett badrum 
med gamla ytskikt faktiskt re-
noverar i tid. 

Minskar kostnader
Om en skada ändå inträffar, är 
det viktigt att man kan minska 
den egna kostnaden. Just tack-
vare en bostadsrättstilläggsför-
säkring.

Dagmar Zitkova
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När ni har denna tidning och 
det jag skriver i den, i era hän-
der, så har sommaren nästan 
obemärkt gått runt hörnet, 
och vi befi nner oss i början av 
hösten. 

Hoppas att ni alla haft en 
bra sommar, så bra som förut-
sättningarna har varit. Vill till 
er som varit bortresta önska er 
välkomna hem, till Kungsäng-
ens bästa bostadsrättsförening 
Ekhammar. Det gäller natur-
ligtvis även alla er andra. Se-
dan senast som jag skrev i vår 
tidning så har en hel del hänt. 
Det största är väl i alla fall ar-
betet med att byta våra bal-
kongplåtar och räcken och 
den så kallade krönplåten runt 
om fastigheten. 

Sommaren/Hösten 2009
Vill, kanske i första hand till 
alla ni med inglasade balkong-
er, framföra ett stort tack från 
montörerna, och styrelsen. Ni 
har sett till att arbetet kunnat 
fl yta enligt den monterings-
plan som vi gjorde upp innan 
start. 

Till alla övriga hittills be-
rörda vill jag och övriga i sty-
relsen framföra ett STORT 
TACK. Vår förhoppning är att 
resterande arbeten skall gå lika 
bra. Som ni också säkert märkt 
så har alla våra kvartershus 
också fått en fasadlyft. Under 
sommaren har också genom-
förts en storstädning i våra 
trapphus. Det har väl tyvärr 
inte fl utit lika bra. Tyvärr har 
en stor del av våra medlemmar 
totalt struntat i begäran att se 
till så trapphusen blivit rensa-
de från en massa gods och fak-
tiskt rent skräp. 

Svårstädat trapphus
Det har i sin tur inneburit att 
entreprenören inte i alla trapp-
hus kunnat genomföra en full-
god städning. Jag tycker att vi 
som valt att köpa och bo i bo-
stadsrätt, skall vara medvetna 
om vad det innebär. 

Vi bör som medlem följa 
de bestämmelser och regler 
som fi nns i vår förening. I var-
je trapphus fi nns anslaget en 
del av de regler som fi nns och 
som vi tillsammans skall leva 

upp till. Tyvärr blir det en hel 
del ”pekpinnar” men det fi nns 
anledning till detta. Ytterligare 
ett problem är handhållandet 
av våra husdjur.

Hundar i koppel
Våra hundar skall hållas i kop-
pel, och inte rastas inom bo-
stadsområdet utan vi får leda 
dom ut utanför området.

Även kattor skall hållas 
under uppsikt, det är som ni 
alla säkert förstår inte så trev-
ligt att efter det att våra små-
barn  varit i sandlådan kom-
mer hem med skor eller fi ng-
rar nedkletade av avföring. 

Under hösten kommer 
styrelsen att arbeta med ut-
värderingar av erhållna anbud 
gällande kommande skötsel 
av vår mark. Gällande avtal 
med HSB Mark löper ut vid 
årsskiftet 09-10. 

Måste ännu en gång vädja 
till er alla, att inte parkera på 
våra gräsytor, och när vi ser 
att någon bom står öppen in i 
området, ta oss tid till att 
stänga den.   

  

Cykelupprensning 
Styrelsen har beslutat att ge-
nomföra en upprensning av 
cyklar som det inte verkar fi n-
nas ägare till. Närmare infor-
mation kommer att lämnas 
till varje lägenhet. Där kom-
mer att stå hur rensningen 

kommer att utföras. Det fi nns 
fl era skäl till denna åtgärd. 
Bland annat att frigöra platser 
för att fylla behovet av nya plat-
ser.  

Även för att kommande 
snöröjning skall kunna utföras 
på ett bra sätt. När alla de tra-
siga och ej använda cyklarna 
kommit bort, så blir våra går-
dar trevligare. Under hösten 
kommer ett info-möte om 
budget att som vanligt avhållas 
i vår Föreningslokal.

Nu vill jag sluta detta lilla 
inlägg, med att från hela styrel-
sen önska er alla, allt väl. Var 
rädda om er och varandra. 

Leif Gustafsson
ordförande

Ordförande har ordet

Balkongrenovering

Dags att frigöra plats för nya cyklar

Det är up-
penbart  att 

det var länge 
sedan som 
den här cy-

keln använts 
senast.
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Under vecka 39 och 40 ge-
nomför styrelsen en översyn 
av områdets alla cykelställ.  
Det är viktigt eftersom vi be-
höver frigöra plats för våra 
nya cyklar. 

Märker med namn
Det är därför viktigt att alla 
som vill ha sin cykel kvar, 
märker den med namn och 
adress. De cyklar som vid ge-

nomgången kommer att förbli 
omärkta samlas in och kom-
mer att förvaras på en uppsam-
lingsplats under en period.  
Därefter ska alla herralösa cyk-
lar forslas bort. 

Efter denna cykelrensning 
kommer det att fi nnas tillräck-
ligt många platser i cykelställe-
na. Styrelsen kommer inte att 
acceptera att cyklar  ställs i 
trapphusen.
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Balkongräcken i total makeover
Styrelsen vill rikta ett stort tack till 
alla i vår bostadsrättsförening för att 
vi har varit behjälpliga vid renove-
ring av våra balkonger. 

Arbetet har, tackvare det, kunnat 
fl yta  på mycket bra och friktionsfritt. 
Styrelsen har redan fått in en mängd 
berömmande röster över resultatet, 
vilket vi kommer att framföra till en-
treprenören. Tack alla våra medlem-
mar! 

För styrelsen 
Dagmar Zitkova

Ställ din moped
i mopedgaraget
På HSB-kontoret på Tibble 
Torg kan man rekvirera en 
nyckel om man vill förvara sin 
moped i mopedgaraget. 
    Ta kontakt med personalen 
för att få detaljinformation om 
nycklarna och rutinen för 
nyckeldeponeringen.  

Ludd i torktumlaren
Vi har blivit lite bättre på att 
göra rent i tvättstugan efter 
oss. I alla fall lite oftare än tidi-
gare. Men vad en del ibland 
glömmer är att även torktum-
larna har en ludduppsamlare 
som måste göras rent när man 
har torkat klart sin tvätt.  Så 
glöm inte att rengöra även fi l-
tren som sitter i taket på tork-
skåpet. Det är inte roligt att 
komma med sin rena och ny-
tvättade tvätt och se fi ltren helt 
tilltäppta. 

Styrelsen för Brf Ekhammar 
har träffat en överenskommel-
se med Kungsängens Glasmäs-
teri AB.  

Denna överenskommelse 
innebär att föreningens alla 
medlemmar erhåller en rabatt 
på 25% gällande alla glasarbe-
ten (fönster). 

I och med att ni anlitar 
Kungsängens Glasmästeri så 
vet vi också att det blir rätt 
glaskvalite (energiglas där så 
skall vara).

Leif Gustavsson, ordförande

Ring 070-5474211 när ni behöver 
hjälp med glasreparation.

Rabatt hos 
glasmästaren

Press stopp!

Press stopp!  Press stopp!  Press stopp!
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TEXT OCH FOTON: DAGMAR DITKOVATEXT OCH FOTON: DAGMAR DITKOVA

Ett stort tack till fritidskommittén för den trevliga Kräft-
skivan som de anordnade för oss i kvarterslokalen lörda-
gen den 29 augusti. 

Ett trettiotal medlemmar träffades över medhavd skål 
med kräftor. En utsökt ostbricka kunde inhandlas för 
självkostnadspris och fritidskommittén bjöd på tilltugg  
och en god jordgubbstårta med vaniljsås och grädde till 
kaffet efteråt. 

För underhållningen svarade trubaduren Björn Bör-
lin alias Brumme från Tibble. Brumme från Tibble. Brumme

Fritidskommittén startade 
hösten med en loppmarknad, 
lördagen 26 september mellan 
klockan 12 och 15 i lokalen på 
Mullbärsstigen 35. 

Ett antal bord erbjöds till 
uthyrning för 40 kronor styck. 
Der gick också bra att ta med 
sig ett eget bord. Då kunde 
man hyra  en plats utomhus, 
utanför lokalen.  

Det bjöds på mycket fi na 
handarbeten, böcker, dvd-fi l-
mer, prydnadssaker och inred-
ningsartiklar, spel och leksaker 
för barn och barnbarn och 
mycket, mycket annat. 

Hösten startade med loppis
Det var bara att komma 

och göra egna fynd. 
Det gick även att beställa en 

fi ka. 
Dagmar Zitkova

KräftskivanKräftskivanKräftskivan
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Kerstin fl yttade från Växjö 
till Kungsängen och brf Ek-
hammar 1984 efter en skils-
mässa. Hon fi ck jobb som 
gymnastiklärare och utbildade 
sig också till växeltelefonist 
som hon försörjde sig på fram 
till pensionen. 

En dag ringde en gammal 
vän och berättade om master-
tävlingarna och han tyckte ab-
solut att Kerstin skulle ta upp 
sin simning igen, så vid 60 års 
ålder satte hon igång att tävla 
och har hållit på sen dess.

– Det är ryggsim som är 
min gren och lite crawl. Emel-
lan tävlingarna tränar jag i 
Bro, som har en väldigt trevlig 
simhall, ca 2-3 gånger i veckan. 
Ja, det är inte så mycket trä-
ning, bara några hundra meter 
varje gång. Efter sommaren 
bär det av för ett europamäs-
terskap i Spanien.

Vi tror Kerstin kommer 
hem med en medalj till att ut-
öka sin samling med.

En stor familj
Familjen är stor, 9 barnbarn 
och 5 barnbarnsbarn och när 
vi skiljs ska hon iväg till ett av 
dem som fyller år. 

            Lena och Dagmar

Ekbladet gav sig nyfi kna iväg 
med penna, papper och ka-
mera för att prata med Kerstin 
Gjöres, som bor på Mullbärs-
stigen i Ekhammar. Vi möttes 
av en mycket pigg och fräsch 
82 åring som ägnar sin mesta 
tid åt veteran simning. Hon är 
nyss hemkommen från Flo-
rens där hon varit och träffat 
likasinnade. 

Master-tävlingar
– Jag simmar Master-tävlingar  
i gruppen Veteraner, i ålders-
gruppen 80 - 84 år, berättar 
Kerstin. Vartannat år är det 
europamästerskap och vartan-
nat år världsmästerskap. Jag 
har rest i hela världen och täv-
lat. Kerstin visar oss en impo-
nerande samling medaljer som 
hänger som ett draperi i köket 
– och tänk att då är det bara de 
tre bästa i varje tävling som får 
en medalj!     

– Det var i 14 till 16 års ål-
dern jag var som mest aktiv 
och blev svensk mästarinna. 
Om inte kriget hade kommit 
emellan skulle jag varit med i 
OS- laget 1948. Sen gifte jag 
mig och fi ck 4 egna barn och 
då lade jag simningen på hyl-
lan. 

Kerstin håller sig 
ung med simning

Kerstin Gjö-
res från Mull-

bärsstigen vet 
vad aktiv fritid 

handlar om.

Det har blivit väldigt många 
medaljer av högsta valörer 
genom åren. Nu senast 
från ett EM-mästerskap i  
Italien.
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Det fi nns ett bostadstillägg, 
BTP, för pensionärer. Man kan 
få 93 procent av bostadskost-
naden upp till högst 5 000 kro-
nor, oavsett om man hyr eller 
äger sin bostad. 

Högsta möjliga belopp man 
kan få är  4 650 kronor i måna-
den. För en bostadsrätt räknas 
månadsavgiften och eventuella 
låneräntor med. Av räntekost-

naden på bolån får 70 procent 
räknas in. Hushållsel ska inte 
tas med. 

När tillägget räknas ut prö-
vas storleken på det mot hus-
hållets inkomster och eventu-
ell förmögenhet. Alla inkom-
ster räknas inte med fullt ut.

Tjänstepension och eget 
pensionssparande tas med upp 
till 80 procent, arbetsinkoms-

ter till 50 procent. Har man 
kapitalinkomster räknas de in 
i inkomsten fullt ut. På förmö-
genhet som överstiger 100 000 
kronor per person ska 15 pro-
cent läggas till årsinkomsten. 
Permanentbostaden räknas 
inte in i förmögenheten. 

För den som har en bo-
stadskostnad på 5 000 kronor 
eller mer upphör möjligheten 

till bostadstillägg när inkom-
sten passerar 15 840 kronor i 
månaden. För dem som är  två 
personer i hushållet räknas 
BTP utifrån halva bidraget och 
det prövas mot den egna in-
komsten. 

Man ansöker om BTP hos 
Försäkringskassan och skickar 
då med underlag som visar 
dina inkomster och utgifter. 

Kan en pensionär, som har väldigt lite pengar att leva på, söka bostadstillägg?
Så här svarar Ylva Yngveson, privatekonom på Swedbank
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Tvätta fönster när det är kallt. Blanda varmt 
vatten, lite diskmedel och, om det är minusgra-
der ute, några droppar T-Röd. Applicera bland-
ningen med en trasa på fönsterrutan. Använd 
en skrapa och eftertorka eventuellt med tid-
ningspapper. Glöm inte fönsterblecken. Är de 
riktigt ”gröna” kanske det måste till Klorin, eller 
Abnet. Annars räcker det att använda en fuktig 
trasa med diskmedel. Stänk bara inte ner gran-
nen under dig.

Klorin har dokumenterat effekt på bakterier, 
därför används den där man behöver desinfi -
cera. Glöm inte att Klorin även bleker så det kan 
bli bestående fl äckar på till exempel tyg om man 
inte är försiktig. Klorin Power Mousse kan 
sprayas på fett, smuts och mögel. Fördelen är att 
moussen droppar inte, utan fastnar i smutsen 
och löser upp även svåra fl äckar. Mögel i till ex-
empel kakelfogar löses upp på några minuter. 
Medlet biter även på tuff  smuts som fastbrända 
fettet i ugnen eller i grillen. 

Mögliga fönsterbläck kan även tvättas med 
Abnet. Det är dock ett högkoncentrat rengö-
ringsmedel, som inte är verkningsbart om det 
inte blandas med vatten. Det kan användas på 
fönster, speglar och andra blanka ytor. Abnet 
fungerar inte på kalkavlagringar eftersom med-
let är alkaliskt. Tillsätt något syrabaserat exem-
pelvis citronjuice eller ättika i blandningen.

Biter på rostfl äckar
Vid fl äckborttagning fuktas det smutsiga partiet 
med Abnetlösningen som man låter verka en 
liten stund. Använd en svamp eller en mjuk 
borste. Torka av efter en stund. På rostfl äckar 
används ljummen citronjuice innan man an-
vänder medlet. På klister, färg och vissa bläck-
sorter används minerallösning innan. På gamla 
fl äckar på mattor, bilklädsel och liknande låter 
man medlet sitta en timme innan det gnuggas 
med fuktig svamp och torkas av. De rekom-
menderade doserna kan ändras beroende på 
nedsmutsningsgrad.

Fula märken på golvet
Skor sätter ofta svarta, fula ränder på golvet om 
man råkar gå in med dem. Prova att sudda med 
ett vanligt suddgummi och sedan torka av gol-
vet med en fuktig trasa doppad i lite diskmedel. 
Suddgummi är även värt att prova om liknande 
fl äckar dyker upp på ett bord eller andra hårda 
ytor. 

Nu kommer äntligen årstiden då vi vill 
göra fi nt och boa in oss.... 
Ekbladet har hjälpt till med att leta rätt på några nyttiga städtips

Knep mot missfärga-
de te-  eller kaffekop-
par. Häll lite vit-
vinsvinäger i dem 
och gnugga med en 
kökssvamp så blir 
kopparna rena igen. 
Vanligt salt fungerar 
också. 

Smakar kaffet illa? 
Ibland måste man 
rengöra och kalka av 
kaffebryggaren. Pro-
va att blanda två de-
ciliter ättiksprit eller 
en påse citronsyra 
med åtta deciliter varmt vatten. Låt nästan all 
vätska rinna igenom kaffebryggaren. Stäng av 
och låt stå i 15 minuter. Häll sedan tillbaka 
blandningen i bryggaren, sätt på den och låt 
vätskan rinna igenom. Skölj till sist kaffebryg-
garen ren genom att låta tre liter rent vatten 
passera. 

Rengör med salt
Salt till skärbrädan. I skårorna på skärbrädan 
samlas det massor av bakterier och en skärbräda 
av trä mår inte bra av att diskas i maskin, den 
torkar ut och riskerar att spricka. Rengör med 
salt istället! Det både slipar och är bakteriedö-
dande. Häll på rikligt med salt och skura brädan 
ordentligt med en grov borste så saltet tränger 
in i skårorna. Det fungerar också på plastbrä-
dor. Använd olika skärbrädor för kött och grön-
saker och gärna i olika färger.

Tvätta disktrasan. Disktrasan är en bakterie-
bomb. Kör dina trasor och även diskborsten i 
diskmaskinen så kan du använda dem igen.

Fett och dammsamling ovanför köksskåpen.  
Efter rengöring, täck ytan på överskåpen med 
plastfolie och tryck till så den fastnar. Nästa 
gång du storstädar är det bara att riva bort plas-
ten och lägga dit ny. 

Microtrasor. Ett gott råd är alltid att bunkra 
upp med några rejäla microfi bertrasor . Det är 
dessutom miljövänligt. Med trasor i olika färg 
för olika rum undviker du att dra runt smutsen 
i huset. Med bra kvalitet och glada färger blir 
städningen mycket roligare och du får ett resul-
tat som syns! Dessutom är diskmedel och såpa 
bra till det mesta.

 Lena och Dagmar 

Riktigt ”gröna” fönsterbleck 
tvättas bäst med något 
medel som biter på mos-
san. Klorin eller Abnet, till 
exempel.

Bot mot 
immiga speglar. 

Prova att putsa spegeln 
med vanligt raklödder så 
ska du se att imman håller 
sig borta nästa gång du 
duschar!

Göra micron ren 
Ställ in en skål vatten med 
en skiva citron och kör på 
full effekt så vattnet blir 
varmt. Låt det ånga några 
minuter så släpper fett och 
matrester som annars är 
svåra att få bort. Nu är det 
lätt att torka bort gammalt 
spill och det luktar fräscht 
av citron.

FOTO: DAGMAR ZITKOVA 
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Föreningens styrelse 2009/2010
Styrelse
Ordförande  Leif Gustafsson  Mu 6 581 658 70
Vice ordförande  Susanne Milos  Bj 10 500 836 95
Sekreterare  Lena Nyström  Mu 33 581 665 26
Informationsansvarig Dagmar Zitkova  Bj 6 581 728 95
Ledamot   Cina Oskarsson  Bj 6 500 814 07
Ekonomiansvarig  Stig Näslund  Bj 8 581 658 22
Ledamot   Gustav Varga  Mu 7 581 728 29
Ledamot HSB-förvaltare       Lars Wallsten   581 744 35

Förtroendevalda
Revisor   Hjördis Hörngren Mu 13 581 739 15
Revisorsuppleant  Berit Wennberg  Mu 19 581 651 10
Valberedning  Birgitta Holmström Bj 32 581 663 80 
   Susanne von Knorring
                                               Jonsson                     Mu 39 99 27 82
Redaktionsutskott Lena Nilsson  Bj 4 581 755 35
   Dagmar Zitkova  Bj 6 581 728 95
Fritidskommitténs ordf. Susanne von Knorring
   Jonsson   Mu 39 99 27 82
Övriga i kommittén:   A. Pettersson, C. Norén, P. Husman, 
   B. Holmström, L. Nyström 

Lokalutlånare
Lena Nyström, 070-687 12 91
Avgift för användning av lokalen är 
200 kronor. För bokning, ring varda-
gar mellan kl. 16.00 och 21.00

Styrelsen har expeditionstid
1:a onsdagen i månaden 
kl.19.00-19.30. 
Tel: 581 651 04

Meddelanden till styrelsen kan du 
lägga i brevlådan vid styrelselokalen 
på Björnbärsstigen 26.

Du kan också skicka e-post till     
styrelsen.  Adressen är 
brf.ekhammaren@bredband.net

Förvaltningskontoret
Tibble Torg 3  
Gunilla Pettersson, 581 744 35 

Valberedningen igång
Valberedningens arbete är re-
dan igång, rapporterar Birgitta 
Holmström, som är valbered-
ningens sammankallande.
  Tillsammans med Susanne 
von Knorring Jonsson utgör 
de valberedningen som nu har 
två ordinarie ledamöter. Per-
nilla Glauman har nämligen 

meddelat att hon lämnar val-
berednigen. 

Valberedningen vill påmin-
na att det är viktigt att med-
lemmarna i vår bostadsrätts-
förening engagerar sig i olika 
uppdrag, till exempel i fritids-
kommittén, i valberedningen 
eller i styrelsearbetet. Alla vill 

vi att  värdet i vårt bostadsom-
råde och våra lägenheter ökar 
samtidigt som avgifterna hålls 
nere.

– Tillsammans bidrar vi till 
ett attraktivt område. Ingen 
kan göra allt, men alla kan 
göra något, understryker Bir-
gitta och uppmanar alla att  

fundera över vad man själv 
kan göra.

Om man vill höra av sig till 
valberedningen, då är man 
välkommen att kontakta an-
tingen Birgitta Holmström el-
ler Susanne von Knorring 
Jonsson.

Dagmar Zitkova

HSB:s nya Callcenter



  I redaktionen
• DAGMAR ZITKOVA
  Redaktör och representerar styrelsen.  Dagmar skriver, fotografe-
   rar, sköter den grafi ska utformningen och håller i tryckerikontakten. 
   Frågor till Dagmar kan du mejla på: zitek@bredband.net

• LENA NILSSON
  Redaktör, gör research, skriver och fotograferar. 
  Frågor till Lena kan du mejla på: tvillingen@bredband.net

Ekbladet är                
medlemstidningen 
för Brf Ekhammar 
i Kungsängen. 

LenaDagmar

STYRELSENS ANSLAGSTAVLA

Husdjur: 
Du får gärna ha hund men du måste ha den under uppsikt, den får inte 
springa lös på föreningens område eller rastas på gräsmattor. Självklart 
plockar du upp bajset i en plastpåse och slänger i hundlatrinen eller i dina 
sopor, inte i föreningens papperskorgar. Katt och andra husdjur får du också 
ha. Katten får dock inte göra sina behov i barnens sandlådor. Den skall även 
ha halsband med namn och telefonnummer.

Balkonger:
Du får bygga ut balkongen eller bygga en uteplats på baksidan i markplan. 
Du kan även glasa in balkongen på samtliga våningsplan. Ta kontakt med 
styrelsen innan arbetet påbörjas. Styrelsen ger dig bygganvisningar samt 
tecknar ett avtal.

Tänk på din granne:
– Visa hänsyn när du har fönster öppna. Du kanske vill spela musik, men 
spela då på lagom hög volym. Alla har kanske inte samma smak och tycker 
därför inte om samma musik. 
– Skaka inte mattor, sängkläder och andra kläder ut genom fönster och bal-
konger. Då kan grannen få allt in till sig. Det kan till och med hända att någon 
fi nns där under när du skakar. 
– Det är också viktigt att tänka på att om man vill röka ute så ska man inte 
slänga fi mpar eller aska fritt på marken, det kan vålla brandfara.

Balkonglådor:
Av säkerhetsskäl måste balkonglådor placeras på insidan av balkongräcket 
om du bor en eller två trappor upp.

Parabol:
Parabolen kan fästas på insidan av balkongen, men den får inte med någon 
del sticka utanför husfasaden. 

Glöm inte att vår förenings ordningsföreskrifter 
säger bland annat följande:


