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Till boende i brf Irrblosset
Den 7 november har styrelsen inbjudit en person från polisen för att informera om
Grannsamverkan i kvartersgården ”Lyktan” kl 18:30. Alla boende är hjärtligt välkomna!
Styrelsen har beställt brandskyddskontroll. Observera att inget brännbart får förvaras i garaget
och inga saker får förvaras i trappuppgångarna av bla utrymnings- och räddningsskäl vi ev. brand.
Komposten får endast användas för löv och innehållet från blomkrukor o.d.
Inför vintern gäller att de boende får skotta och sanda utanför den egna porten under helgerna.
Föreningen har en liten gästlägenhet som kan hyras för 200 kr/dygn. Kontakta: Ingegerd
Wahlström (ingegerd.wahlstrom@bredband.net) om du vill ha information eller hyra lokalen.
Kvartergården kan hyras för privata fester för 200 kr/dygn. Där finns också en bagarstuga.
Lokalen bokas på ett bokningsschema i tvättstugan i kvartersgården. Kontakta någon i
fritiskommittén för att få nyckeln. Smk i fritidskommittén är Bo Öberg (bo.oberg@irrblosset.se).
Lokalen är nyrenoverad och har fått ljudbafflar i taket. Nya gardiner är på gång.
Föreningen har också en bastu som får användas gratis. För att få tillgång till bastun måste man
ha dels en nyckel dels en elektronisk tagg (depositionsavgiften är 200 kr styck). Kontakta
vicevärden Sven-Olov Nygren (sonygren@ home.se). Bokning görs på ett bokningsschema som
finns utanför bastun på Älvans väg 99.
Snickarboden håller på att renoveras men kan därefter disponeras fritt av de boende. Din egen
dörrnyckel passar. Lokalen nås via en dörr invid garageporten vid infarten till gården.
Vallning av skidor ska ske i snickarboden. Inga andra gemensamma lokaler får användas. Inga
giftiga kemikalier eller kemiska processer får användas i lokalen pga otillräcklig ventilation.
Fågelmatning är inte tillåten på balkonger och bör undvikas på gården då det orsakar problem
med häckande och nedskräpande duvor och kajor.
Det finns två soprum: Ett nära Älvans väg 99 och ett vid carport. I detta soprum finns även en
container för elektronikskrot och en hylla för miljöfarligt avfall. Observera att föreningen
tillämpar sopsortering. Information om detta finns på soprumsdörrens insida. Endast sopor som
anges i denna information får lämnas i soprummen.
Om detta och om mycket annat som berör ditt boende kan du läsa i föreningens
informationsblad A-Ö som också visar till andra adresser där du få ytterligare information,
t. ex. Portalen.
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