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          Tack alla medlemmar som har vattnat våra blomlådor och 

          blombåtar på gårdarna. De ser jättefina ut och mår bra.  

   Riktlinjer för andrahandsuthyrning.

   Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrättshavare inte får hyra ut sin lägenhet 

   i andra hand utan föreningens samtycke. Tillstånd krävs från styrelsen.

   För att en uthyrning i andra hand ska kunna godkännas ska det finnas förslag på en 

   namngiven hyresgäst. Generella samtycken utan namngiven hyresgäst ges inte.

   Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning::

   Tillfälligt arbete eller studier på annan ort som bör ligga längre bort än det som kan anses

   utgöra normalt pendlingsavstånd. Även längre utlandsvistelse kan vara ett godtagbart skäl,

   om längre innebär minst några månader.

   Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas ytterligare skäl för andrahands-

   uthyrning som kan prövas och diskuteras med styrelsen.

   Tillstånd för andrahandsuthyrning söks skriftligen hos styrelsen minst en månad

   innan den tänkta uthyrningen.

Vi vill ber er alla att se till att portarna stängs ordentligt, i annat fall 

fungerar inte den automatiska låsningen kl 21.00.

Vid en kontroll har det visat sig att en del dörrar inte går i lås kl 21.00.

Felet har rapporterats till RB och är nu åtgärdat, men vi måste hjälpas  

   åt att stänga dörrarna för vår egen trygghets skull. Om dörren inte stängs kontrollera

   att inte gruskorn har lagt sig i springan under dörren och måste tas bort.

   Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som vi meddelade om för

   september kommer att ske i oktober med start vecka 43.

          En liten påminnelse

          Lägenheten måste vara låst i serviceläge när ingen är hemma.

          Eftersom vi har säkerhetsdörrar till varje lägenhet finns det inte någon

          huvudnyckel. Skulle det händer något akut i lägenheten när ingen är hemma,

   t.ex. vattenskada, elskada, brand/rökutveckling m.m. ska hjälpen kunna komma in.

   Lås  dörren och ta ut nyckeln i serviceläge (kl 10). Tas nyckeln ut i normalläge (kl 12) 

   kan enbart lägenhetsnyckeln öppna låset.
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