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Andrahandsuthyrning:
Alla, både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster, som hyr ut i andra
hand måste ha fått detta godkänt av styrelsen. Om du hyr ut i andra
hand och inte fått godkänt så ber vi dig att hämta blanketten på
www.brunkebergsgarden.se eller kontakta oss på 08 562 420 88 så ordnar vi
så du får blanketten.
Hyr man ut i andra hand utan lov så riskerar man att bli av med
lägenheten eller blir tvungen att sälja. Hos hyresnämnden finns mer
att läsa om detta, det finns en länk dit från vår sida.
Vi kommer att begära in ansökan av er som hyr ut i andra hand och
inte fått godkänt.
Felanmälan garage/parkering:
Då föreningen hyr garagen och parkeringsplatserna av Väsbyhem så
måste var och en av er själva felanmäla till dom när problem uppstår.
Deras nummer är 08 590 980 00, tänk på att lämna numret på garaget
eller parkeringsplatsen.
Parkering inne på gårdarna:
Det går bra att köra in på området för att bära saker till och från
lägenheten och sedan flytta bilen. Tyvärr händer det ofta att det står
bilar parkerade längre tider och även på nätterna inom vårt område.
Detta har gjort att vi kontaktat ett parkeringsbolag för att ta hand om
detta.
Sophantering:
Det kastas alla typer av sopor runt pappersåtervinningen och i
portalen på parkeringens östra sida. Vi har fått mycket klagomål på
detta både från boende och från andra som berörs av det. Det som
kastas är allt från hushållssopor och förpackningar till elektronik och
vitvaror.
Har du t ex köpt en TV så betalar du samtidigt för att FSAB ska ta hand

om förpackningen, i vårt fall är det närmsta stället på Stallgatan. Det
är varje kommuninvånares ansvar att sköta detta. Vi har även SÖRAB i
kommunen som tar emot allt avfall utan kostnad för oss invånare.
Tänk på att det är straffbart med böter på att kasta skräp på allmän
plats.
Kundvagnar:
Det är också ett problem att några personer tar kundvagnar från
affärerna hit och sedan lämnar som på vårt område. Det som händer
då är att vår tekniska förvaltare rullar ut dessa till portalen på östra
sidan av parkeringen och där används de som soptunnor.

Bild från en boende i vårt område…
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