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Informationsblad Nr 1 maj 2022
Sopsortering
Samtliga boende uppmanas att
sortera sina sopor noggrant. Kastas
något i fel tunna får föreningen,
dvs. DU betala straffavgift! T ex
får kartong inte slängas i
tidningstunnan.
Det är inte tillåtet att placera sopor
bredvid kärlen!

Är något trasigt?
Kontakta då vår vaktmästare Robin på
telefon 0729610080. Robin nås på
vardagar 7–16.
Vid akuta ärenden under kvällstid och
helger kontaktar ni någon i styrelsen.
Se kontaktuppgifter på anslagstavla i
trapphuset.

Kontaktuppgifter
HSB Brf Frihetens expedition finns på
gaveln under nr 10A. Expedition har
öppet första helgfria måndagen varje
månad kl. 19:00-19:30. Övriga tider nås
vi per post eller e-post
styrelsen@friheten.org
Hemsida: www.friheten.org

Höjning av elpriset
Elpriset per lägenhet kommer att höjas från 1.15 till 1.30 per kWh. I genomsnitt
per lägenhet blir höjningen 30kr. Höjningen sker den 1 juli 2022 och läggs på
månadsavgiften.
Hundrastning
Trots flertal uppmaningar så rastar hundägare sina hundar på föreningens tomt.
Vad snäll och rasta era hundar utanför tomten! Detta gäller även katter.
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Kvarvarande lägenhetsnycklar
Under förra året samlade Proline in lägenhetsnycklar inför arbetet med reliningen.
Detta arbete är nu avslutat och de flesta av nycklarna har återlämnats. Dock finns
det kvarvarande nycklar till tre lägenheter. Styrelsen ber därför
bostadsrättsinnehavarna till lägenheterna 33, 46 och 85 att hämta ut sina nycklar.
Ni kan komma ner till expeditionen på Vitemöllegatan 10 KV (vid gaveln) den 2
maj mellan kl. 19.00-19.30.
När ni hämtar nycklarna så ta med det nyckelkvitto ni fick från Proline. Har ni inte
kvar kvittot får ni legitimera er när ni hämtar ut dem.
Container
Mellan den 6-13 maj kommer en container att ställas upp utanför trappa 10G. Det
kommer även stå en behållare för elektronikskrot. Passa på att bli av med gammalt
skräp från vind och källare. Vik ihop pappkartonger och wellpapp innan de slängs i
containern.
Släng inte elektronikskrot i containern då detta medför extra kostnader för
föreningen.
Störningar
Det har vid upprepade tillfällen kommit in klagomål till styrelsen angående hög
musik/störande ljud. Vid fester i lägenhet såväl som i föreningslokalen gäller det
att visa hänsyn till grannarna.
Principen är att det skall vara tyst mellan 22:00 och 07:00. Så skruva ner
volymen efter 22:00. Tänk också på att när festdeltagarna vistas på balkongen så
hörs detta över hela gården. Undvik spring trapporna.
För mer information gällande störningar, vänligen läs §38 i föreningens stadgar
på www.friheten.org/friheten_stadgar.html.

