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Informationsblad mars 2020 

Fasader 

På förekommen anledning vill vi påminna om att man inte får utföra några som helst installationer på 

våra fasader, inklusive på balkongen. Ni som satt upp lampor, blommor, värme etc skall kontaka 

styrelsen för inspektion. Anledningen till detta är att fasaderna är väldigt känsliga och förutom den 

fysiska inverkan på putsen så är det lätt att fukt kryper in och orsakar mögelangrepp på stommen. 

Bastu- och lokalbokning 

Glöm inte att skriva ut namn och ert interna lägenhetsnumret när ni bokar bastun eller lokalen. Det 

interna lägenhetsnummret står ovanför lägenhetsdörren och är i intervallet mellan 1311 och 1834. 

Barberare i lokalen 

Vi vill att alla medlemmar förstår att man inte får varken raka sig eller klippa håret i våra 

gemensamma utrymmen som till exempel bastun och tillhörande duschutrymmen. Medlemmar som 

bryter mot detta blir omedelbart portade från att använda Bastun och Lokalen. Tänk även på att ni är 

ansvariga för era gäster. 

Cigarettfimpar 

Det slängs cigarettfimpar både här och där, exempelvis flitigt utanför Jellingegränd 3. Vi måste 

tillsammans hjälpas åt att hålla rent. Det är givetvis även förbjudet att slänga fimpar från balkonger. 
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Newsletter March 2019 

Facades 

We would like to remind you that no installations can be performed on our facades, including on the 

balcony. Those who have set up lamps, flowers, heating etc must contact the board for inspection. 

The reason for this is that the facades are very sensitive and besides the physical effect on the 

plaster, it is easy for moisture to cause mold attacks on the body. 

Sauna and event room reservation 

Don’t forget to write your name and the internal apartment number when you book the sauna or the 

room. You find the internal above the apartment door and varies between 1311 and 1834. 

Barber in the sauna 

We want all members to understand that you’re not allowed to shave or cut your hair in our 

common areas such as the sauna and associated shower rooms. Members who violate this are 

immediately banned from using the sauna and the event room. Also remember that you are 

responsible for your guests. 

Cigarette ends 

Cigarette ends are thrown both here and there, for example, diligently outside Jellingegränd 3. It is 

everyone’s responsibility to keep our property clean. And of course, it is also forbidden to throw 

cigarette ends from balconies 


