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Höststädning 
 

Ett stor och varmt tack till alla medlemmar som ställde upp och höststädade. 

Vi beskar buskar och gjorde fint, och sedan åt vi en lunch tillsammans i 

gemensamhetslokalen. Det är speciellt glädjande att vi kunde räkna in ännu 

fler deltagare än vid vårstädningen. 

 

 

Uthyrning av lägenheter 
 

Styrelsen har beslutat om anmälningsplikt vid uthyrning av uthyrningsdelen 

i fyrorna. Det är alltså inte fråga om att begära tillstånd, men vi måste få 

bättre grepp om vilka som bor i fastigheten, bl. a av säkerhetsskäl. 

 

När det gäller andrahandsuthyrning av lägenheten måste styrelsen alltid ge 

sitt tillstånd. 

 

 

Containern 
 

Det ser helt enkelt förfärligt ut vid containern. Det finns medlemmar som 

ställer saker utanför containern när det är fullt. Det kostar oss stora pengar 

att frakta bort dessa saker. Ännu värre – människor som inte bor i föreningen 

är här och dumpar saker i vår container. Styrelsen har under en längre tid 

försökt lösa detta men nu verkar det bara finnas ett alternativ – att helt och 

hållet ta bort containern. I stället arbetar vi på en variant där vi någon gång i 

månaden ställer fram en container. Den kommer då att vara av större storlek 

för att man ska få plats med mera. 

 

 

 



 

Parkeringen 
 

Det verkar som om vissa medlemmar ser en chans att tjäna lite pengar 

genom att hyra ut sin parkeringsplats till icke-medlemmar. Det är givetvis 

inte tillåtet och styrelsen kommer snarast att vidta åtgärder för att råda bot på 

detta. 

 

 

Bastun 
 

Äntligen börjar det bli klart med bastun, och det är ju verkligen på tiden. I 

början av november kommer verksamheten igång igen och mer information 

kommer om hur man får nycklar etc. 

 

 

Grannsamverkan 

 

Vi har nu haft första kontakten med polisen angående grannsamverkan. 

Dekaler och skyltar kommer att sättas upp i de uppgångar där det finns 

trappvärdar. I dagsläget är det Radarvägen 17, 29, 37, 39 och 41 som saknar 

trappvärd. 

 

Om du vill vara trappvärd i din trappuppgång, hör av dig till Norrorts 

Boservice på info@norrortsbo.se eller 756 33 00. Vårt huvudkontaktombud 

kommer att ha något extra tillfälle för information till de som kommer med 

nu i höst. Vänta inte för länge med att anmäla dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla medlemmar tillönskas en riktigt trevlig, glad, 

härlig och underbar höst!! 
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