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Bokning av pergolan 
Bokning av pergolan genererar alltför 
mycket arbete. Därför upphör vi med 
bokningsförfarande via styrelsen. Den som 
önskar använda pergolan kan gärna sätta 
upp eget bokningsmeddelande på 
sedvanlig plats. Kom ihåg att ta ner 
anslaget när ni är klara.  
MEN de bokningar som nu har fått svar 
från styrelsen att det är OK ligger fast. 
 
Ljudvolym 
Att ha fest i glada vänners sällskap är alltid 
trevligt så här på sommaren. Meddela dina 
närmaste grannar så att de vet vad som är 
på gång. När det är varmt har många sina 
fönster öppna för att hålla lagom 
temperatur inomhus och då hörs musik 
och glada skratt på långt håll.  
 
Grovsoprummen  
Det är viktigt att vi hjälps åt att sköta 
sorteringen av avfall i våra grovsoprum.  
Det innebär en extra kostnad för oss i 
föreningen när vi medlemmar inte håller 
ordning och missbruk kan leda till att 
grovsoprummen måste stängas och vi blir 
istället hänvisade till de återvinnings-
stationer som finns runt om i stan.  
Det vi behöver göra är att endast fylla 
containrarna upp till markeringen (som  
 
 

 
 
 
finns på insidan av containern) och inte 
över kanten. Kartonger ska plattas till och 
vi lägger respektive avfall i rätt container. 
Naturligtvis ställer vi inget avfall på golvet.  
 
Stopp i avloppet 
Flera medlemmar har råkat ut för stopp i 
avloppet. I toaletten ska endast kiss, bajs 
och toalettpapper spolas ner. I köket kan 
fett med fördel samlas i PET-flaskor med 
hjälp av så kallad fettratt för att sedan 
lämnas in till kommunen på deras 
återvinningscentraler. Fettet återvinns då 
till fordonsgas. 
 
Föreningens blommor 
När ni passerar föreningens blomrabatter 
och krukor får ni gärna hjälpa till att plocka 
bort vissna blommor och kvistar. I övrigt 
ska medlemmarnas egna blomjord sorteras 
som grovavfall i avsedd container i 
grovsoprummet. 
 
Städning av gemensamma utrymmen 
Under sommarmånaderna städas våra 
gemensamma utrymmen endast varannan 
vecka. Vi hjälps åt att hålla rent och  
snyggt. 
 
Fimpar 
Ni som röker ombeds vara vänliga att ta 
reda på era cigarettfimpar.  
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Semester 
Även styrelsen har semester på sommaren 
och det kan därför förekomma längre 
svarstider än normalt. 
 
Akuta ärenden anmäls som vanligt till 
Riksbyggen på kvällar och helger men 
många små ärenden kan med fördel vänta 
till närmaste vardag att anmälas för att 
undvika högre kostnad för åtgärden. 
 
Vi är många som reser bort under del av 
sommaren. Det är bra om vi kan hjälpas åt 
att hålla uppsikt över gemensamma ytor 
och trapphus så att vi undviker att 
obehöriga tar sig in. 
 
Kontakt med styrelsen 
Vi påminner återigen om att vid kontakt 
med styrelsen ska det tresiffriga 
lägenhetsnumret uppges. 
 
 
Sommarhälsningar från 
Styrelsen 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vill du kontakta föreningens styrelse: 

Sänd E-post: 

styrelsen@hammarbystrand.org 

Skriv brev: Lägg i brevlådan vid 
garageinfarten  
Ring: 0706-60 30 59 
Glöm inte att skriva under med ditt namn 
och lägenhetsnummer (tresiffrigt). 
Anonyma brev behandlas inte. 
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