
SERENADEN 

Ett nyhetsbrev för oss som bor i HSB Brf Palatinen 
#3 2016 

Kom ihåg, 

Vi bor i en gemensam bostadsrättsförening, där vi alla behöver hjälpas åt för att få det så trivsamt som möj-

ligt. Vi i styrelsen tar hand om det mesta i föreningen, men vi gör det på vår fritid; så vi hoppas att ni kan ha 

förståelse för att det kan ta lite tid ibland att handlägga era ärenden och att svara på frågor. 

 

E-post:  styrelsen@brfpalatinen.se Webb: www.brfpalatinen.se  

Grillning 
Enligt föreningens trivselregler är det förbjudet 

att grilla med kol- och gasolgrill på balkong, altan 

och uteplats. Det går däremot bra att grilla på in-

nergården om man rullar ut grillen och ställer den 

vid kanten till gräsmattan. Vid all grillning är det 

viktigt att du tar hänsyn till dina grannar. 

 

 

Vattenskada i tvättstugan 
Under vecka 21 ska åtgärdande entreprenör kon-

trollera om det är torrt efter vattenskadan. Är det 

torrt sätter de igång med återställning av tvättstu-

gan. Flyter allt på borde tvättstugan vara åter i 

drift tidigast vecka 22. 

 

 

Cykelrensning 
Inför sommaren genomförs en cykelrensning i 

föreningens cykelrum och i cykelstället på baksi-

dan vid garaget. Under vecka 21 kommer samtliga 

cyklar märkas med ett band. De cyklar som fortfa-

rande har bandet kvar efter en månad kommer att 

flyttas till en alternativ förvaring i ett halvår. Har 

ingen under den tiden gjort anspråk på cyklarna 

kommer de skänkas till välgörenhet. 

 
Gula fläckar på gräsmattan 
Låt inte din hund kissa på föreningens gräsmattor. 

Det blir fula fläckar av dött gräs där hunden kiss-

sat. 

 

Föreningsstämma 
På föreningsstämman den 18 maj 2015 var det 20 

lägenheter representerade. Inga motioner behand-

lades under stämman. Nästa års föreningsstämma 

är planerad till den 18 maj 2017. 

 

Byte av portkod 
Den 1 juni kommer den nu gällande portkoden 

sluta fungera. Den nya portkoden blir 2694 och 

den fungerar redan nu. 

 

Om du tycker att vi byter portkod för ofta får du 

gärna dela med dig av dina synpunkter till oss i 

styrelsen. 

 

Filterbyte 
Det är dags för filterbyte för de som bor i port 11, 

13 A och 13 B. Filtren kommer delas ut och sättas 

i tidningsställen. 

 

Vattna gården 
Snart är sommaren här och då behöver vi hjälpas 

åt att vattna gården. Inom kort kommer ett vatt-

ningsschema anslås i portarna där man kan fylla i 

intresse. Tidigare år har vi varit alldeles för få som 

ställt upp och flera har fått ta hand om mer än en 

vecka.  

 

Du kan redan nu höra av dig till styrelsen om du 

vet någon vecka du kan ställa upp. Skicka ett e-

post till styrelsen.  


