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Informationsblad december 2019 

Målningen av trapphusen 
Nu är målningen i trapphusen slutförd och vi ber alla medlemmar att vara försiktiga så att 

trapphusen håller sig i gott skick så länge som möjligt. 

Tvättstugor 
På förekommen anledning vill vi påminna om att tvättstugorna är till för föreningens medlemmars 

personliga tvätt. Att tvätta åt andra, i form av personer eller som näringsverksamhet, är inte tillåtet. 

Tvättstugorna får aldrig lånas ut till personer som inte tillhör vår förening. 

Föreningens stadgar och regler 
Du som ägare av bostadsrätten i vår förening är ansvarar för att föreningens stadgar och 

ordningsregler efterföljs. Dessa skall för de flesta vara självklara. Styrelsen rekomenderar att dessa, 

specifikt ordningsreglerna, läses med jämna mellanrum. Exemepvis regleras utnyttjandet av 

tvättstugorna i föreningens ordningsregler. Ni finner både föreningens stadgar och ordningsregler på 

vår hemsidan (http://www.kistaangar3.se/dokument/stadgar/). 

Parkeringstillstånd 2020 
Påminnelse till alla som hyr parkeringsplats: kom ihåg att byta ut ert gamla parkeringstillstånd mot 

det nya tillståndet som börjar gälla 1/1 2020. 

Tidigare informationsblad 
Nu finns tidigare utgivna informationsblad publicerade på föreningens hemsida. Klicka er fram via 

dokument till informationsblad. 

God jul och gott nytt år 
Året närmar sig med stormsteg sitt slut och styrelsen passar på att tacka alla medlemmar för 

deltagandet i de aktiviteter som anordnats under 2019! 

Styrelsen önskar alla medlemmar en god jul samt ett gott nytt år!  
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Newsletter December 2019 

The painting of the stairwells 
Now the painting in the stairwells is complete and we ask all members to be careful so that the 

stairwells remain in good condition for as long as possible. 

Laundry rooms 
On occasion, we would like to remind you that the laundry rooms are for the personal laundry of the 

association members. Washing for others, in the form of persons or as a business activity, is not 

allowed. The laundry rooms must never be lent to people who do not belong to our association. 

Rules of the association 
You as the owner of the condominium in our association are responsible for following the 

association’s statutes and rules of procedure. For most, these should be self-evident. The Board 

recommends that these, specifically the rules of procedure, be read at regular intervals. For example, 

the use of the laundry rooms is regulated in the association’s rules of procedure. You will find both 

the association’s statutes and rules of procedure on our website 

(http://www.kistaangar3.se/dokument/stadgar/). 

Previous newsletters 
Now previously published newsletters are published on the association’s website. Click through 

dokument to informationsblad. 

Parking permit 2020 
Reminder to anyone renting a parking space: remember to replace your old parking permit with the 

new one, which will be valid on 1/1 2020. 

Merry Christmas and a Happy New Year 
The year is ending, and the board is taking the opportunity to thank all members for participating in 

the activities organized in 2019! 

The Board wishes all members a Merry Christmas and a Happy New Year!  


