
Muninbladet 
Information till boende i brf Munin juli 2017 

Fastighetsunderhåll 
Omläggning av våra tak kommer att påbörjas under hösten 

2017. 

Störningar 
Ofta kommer det klagomål från våra boende om störningar från 

lägenheterna, t ex högljudda röster, hög musik osv. Det är vik

tigt att man för noggranna anteckningar vid varje störningstillfälle 

så vi får ett bra underlag för eventuella åtgärder eller att man 

ringer på hos den som stör. 

Störande ombyggnader och reparationer i lägenheten får ske 

endast vardagar 8.00 -19.00 och lördagar och helgdagar 9.00 -

18.00. 

Parkeringsplatser och garage 
Alla garage- och parkeringsplatser är nu upptagna och kö
listor har upprättats. 
Parkera inte Era bilar framför garageporten! 

Hemsidan 
Adressen till vår nya hemsida är www.brfmunin.se 

Blandare i kök och badrum 
Innan du köper ny blandare bör du vända dig till vicevärden 
eller Tillströms för att det ska bli rätt utfört. 

Elementen 
LUFTA INTE ELEMENTEN PÅ EGEN HAND! 

Kontakta vicevärden eller Tillströms om du får problem. 

Grillning 
Efter grillning, ta hand om grillen och ställ undan den. Vi vill 
inte ha de stående i området. 

Matavfallet 
Bruna påsar för matavfall finns nu i cykelförråden. De finns 
också på vicevärdsexpeditionen. 

Hem-och 
bostadsrättsförsäkring 
Styrelsen uppmanar dig att 
kontrollera så att du har en 
hemförsäkring. Bostads
rättsförsäkringstillägget står 
föreningen för. 

Föreningslokalen 
Lokalen i markplanet, Vin
tervägen 3 F, kan hyras för 
privata evenemang eller 
som "gästrum" när släkten 
kommer på besök. Priset är 
150 kr per dygn. 
Boka hos Viola Hjelm, 
0470-101 56. 

Kontakt med styrelsen 
Lämna ett meddelande i 
brevlådan utanför expedit
ionen, Vintervägen 3 C, till
sammans med namn och 
kontaktdata så tar någon i 
styrelsen kontakt inom kort. 

Utelåst eller tappat 
nyckeln? 
Du ansvarar själv för ditt 
dörrlås - emellertid finns det 
tillgång till huvudnyckel. 
Kontaktuppgifter finns i varje 
trappuppgång. 

Garage. 
Garagen är endast till för 
bilen, inte för förråd! 

Vicevärdsexpedition 
Öppettider: 
Måndagar kl 18-19 
Adress: 
Vintervägen 3 C 
Telefon: 
0725-30 88 99 
Mail: 
hsbmunin@bredband.net 



Personlig tillhörigheter 
I källartillgångarna finns personliga tillhörigheter som vi satt 
lapp på. Om sakerna inte är borttagna senast fredagen 
den 28 juli kommer de att forslas bort. 
Våra allmänna utrymmen får inte vara Era privata förråd. 

Vänligen - iaktta följande! 
• Kasta inte fimpar och skräp från balkongerna, framför 

entreerna eller på andra ställen inom området. 
• För allas trevnad - håll rent och städa tvättstugorna. 
• Tänk på att minska röst- och musikvolymen på kvällar

na efter kl. 22.00 vardagar och efter kl. 23.00 på helger. 
• Boende klagar på att en del hyresgäster smäller igen 

sina dörrar för hårt. 
• Vänligen stäng grindarna vid Vintervägen om Ni ser att 

de står öppna 

Trevlig sommar önskar vi 
Er alla 

Styrelsen 


