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Hej	  medlemmar	  och	  boende	  inom	  Brf	  Vikingen	  6!	  	  
	  
Nu	  när	  sommaren	  och	  värmen	  infunnit	  sig	  så	  är	  det	  förstås	  väldigt	  behagligt	  att	  sitta	  och	  
njuta	  utav	  detta	  på	  balkongen.	  Men	  om	  man	  på	  balkongen	  har	  parasoll,	  blomkrukor	  eller	  
andra	  föremål	  så	  måste	  dessa	  sitta	  fast	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  de	  inte	  riskerar	  att	  blåsa	  ned	  
från	  balkongen.	  Det	  är	  livsfarligt	  om	  föremål	  blåser	  ned	  från	  balkongerna	  och	  då	  det	  
hänt	  innan	  att	  föremål	  blåser/faller	  ned	  så	  måste	  samtliga	  se	  till	  att	  det	  man	  har	  på	  
balkongen	  sitter	  fast	  ordentligt	  och	  inget	  får	  fästas	  på	  balkongens	  utsida!	  
	  
Styrelsemedlem	  Aida	  Lindqvist	  Normohammadi	  har	  avgått	  på	  egen	  begäran.	  
	  
Tidigare	  under	  sommaren	  uppmärksammades	  det	  klotter	  på	  baksidan	  av	  huskroppen	  
och	  styrelsen	  har	  då	  anlitat	  firma	  för	  att	  per	  omgående	  få	  bort	  klottret.	  
	  
Nu	  är	  det	  också	  inom	  en	  snar	  framtid	  dags	  att	  kassera	  de	  cyklar	  och	  andra	  föremål	  som	  
rensades	  ur	  cykelförråden	  i	  slutet	  av	  april.	  Därför	  behöver	  du	  som	  boende	  kontakta	  
styrelsen	  per	  omgående	  om	  du	  saknar	  din	  cykel	  eller	  annan	  tillhörighet.	  
	  
Styrelsen	  behöver	  än	  en	  gång	  uppmana	  om	  att	  det	  inte	  får	  förekomma	  föremål	  utanför	  
burarna	  i	  källarutrymmen	  samt	  trapphusen,	  när	  dessa	  föremål	  gång	  på	  gång	  behöver	  
plockas	  bort	  av	  extern	  hjälp	  så	  tillför	  detta	  en	  kostnad	  för	  föreningen	  och	  då	  även	  er	  
bostadsrättsägare.	  Om	  man	  istället	  tar	  ansvar	  för	  sitt	  eget	  skräp	  så	  slipper	  alla	  betala.	  
	  
En	  påminnelse	  att	  Föreningslokalen	  är	  till	  för	  alla	  boende	  att	  utnyttja,	  den	  används	  flitigt	  
under	  sommaren	  och	  därför	  i	  respekt	  för	  andra	  så	  behöver	  man	  avboka	  om	  man	  ångrar	  
sig	  och	  inte	  ämnar	  använda	  lokalen.	  	  
	  

	  
	  
Bollspel	  på	  gården	  är	  strängt	  förbjudet,	  medlemmar	  ur	  styrelsen	  har	  vid	  flertalet	  
tillfällen	  behövt	  gå	  ut	  och	  säga	  till	  barn	  om	  detta	  då	  de	  spelat	  boll	  på	  gården.	  Då	  
bollspelet	  ändå	  fortsatt	  så	  behöver	  vi	  nu	  be	  er	  föräldrar	  att	  ta	  ansvar	  så	  att	  bollspelandet	  
på	  gården	  upphör.	  Om	  barnen	  ändå	  vill	  spela	  boll,	  så	  hänvisas	  detta	  till	  baksidan.	  
	  
Vi	  önskar	  er	  alla	  en	  fortsatt	  fin	  sommar!	  
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