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Lämna aldrig din disk- eller tvättmaskin utan tillsyn 
Gå inte hemifrån när din disk- eller tvättmaskin är på och jobbar. Det finns alltid en risk att den börjar 
läcka och då kan det bli en omfattande vattenskada både hos dig och grannen under. Stäng också 
alltid av vattenkranen till både disk- och tvättmaskin när du åker bort en längre eller kortare tid! 

Ta inte bort din handdukstork 
Många som renoverar sitt badrum vill ta bort handdukstorken. Men den är till för att ventilera ditt 
badrum så det inte blir fukt och sedan röta i badrumsfönstret. Du måste alltid söka tillstånd av 
styrelsen om du tänker ändra något i ditt kök eller badrum. 

Gratis duschstång till badrummet 
Du som har badkaret/duschen intill fönstret i ditt badrum kan få en extra duschstång. Det är för att 
skydda dina fönster från fukt. Duschstången monteras närmast fönstret och ett duschdraperi skyddar 
fönstret när du duschar. När du duschat klart ska draperiet dras undan för att förbättra ventilationen. 

Undvik att röka på balkongen  
Många boende klagar på oönskad rök som kommer från grannar som röker på balkongen eller 
uteplatsen. Styrelsen kan inte förbjuda detta - men visa hänsyn och rök framför allt inte ute om 
nätterna, då dina grannar vill kunna sova med öppet fönster eller balkongdörr. 

Rökförbud på våra lekplatser 
Det allmänna rökförbudet på offentliga platser från 1 juli 2019 gäller även Utsiktens lekplatser.  

Låt inte entrédörrarna stå öppna i onödan  
Lamporna i våra portar tänds av ljud i porten. Men när entrédörrarna står vidöppna släcks lamporna 
aldrig på grund av alla utomhusljud. Strömförbrukningen ökar alldeles i onödan och kostar pengar. 

Regler för byggsopor - BigBag 
När du renoverar, se till att entreprenören aldrig ställer sina Big-Bagsäckar på gräs (som förstörs) 
utan bara på asfalt eller grus och bara på gatsidan. 

Grovsopor endast på onsdagar 
Det ser skräpigt ut med grovsopor utomhus. Ställ inte ut sopor utanför grovsoprummet dagar i förväg - 
möjligen några timmar innan grovsopsrummet öppnas - om du inte har möjlighet att vara där då. 

Kompostera med Bokashi 
Du vet väl att det går bra och enkelt att kompostera matavfall på balkongen? Nu finns två behållare 
på gården för tömning av din balkongbehållare efter några veckor, nära piskställningen vid port 5 och 
21. Läs om metoden på www.bokashi.se eller kontakta styrelsen för mer info. 

Bomöte 31 oktober 
Alla medlemmar och hyresgäster är välkomna till höstens bomöte som äger rum i Föreningslokalen 
vid Gula Huset torsdag 31 oktober kl 19.  

Fönstermålare sökes 
Meddela styrelsen om du vet en bra firma som kan måla badrumsfönster! F-skattsedel krävs. 

Styrelsen för Utsikten 1-35 


