
GLÖGGSKÅL OCH KORVGRILLNING TORSDAG 21 DECEMBER
Innan vi tar ledigt för jul vore det mysigt att få dricka lite glögg tillsam-
mans och önska varandra en god jul och ett gott nytt år. Torsdagen den 
21/12 kl 19.00 tänkte vi om vädret tillåter tända grillen för lite korvgrill-
ning ute på gården mellan husen. Så ta en paus i julstöket och kom och 
prata en stund med goda grannar. Vi ses den 21!
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GLÖGG

PARKERING
Årstämman röstade för marknads-
mässiga avgifter för parkerings-
platserna i föreningen och för att 
styrelsen först undersöker intres-
set av att hyra parkeringsplats till  
en högre avgift. Du kan anmäla 
ditt intresse för att hyra parke-
ringsplats genom att fylla i dina 
uppgifter på på baksidan och läm-
na i föreningens brevlåda på Stor-
sjövägen 38. Du kan också mejla 
dina uppgifter till info@runnett.se. 
Oservera att du måste fylla i din 
bils registreringsnummer. Lämna 
in din intresseanmälan senast den 
10 januari 2018.

GÅNGARNA 
Sedan stambytet och balkongre-
noveringen så har gruset på våra 
gångar försvunnit. Nytt grus ska 
läggas på gångarna, men även på 
de tillfälliga parkeringsplatserna. 

Avisering kommer ske när det är 
dags att hålla gångar och parke-
ringar fria för grusning.  

SÄKERHET
Styrelsen ser nu över möjligheter-
na att byta lås i portarna och till 
tvättstugorna. Portkoden kommer 
också snart att bytas. Avisering  
om när detta sker kommer att gö-
ras i god tid. 

För allas säkerhet och trygghet 
ska portarna hållas stängda och 
låsta, dagtid som nattetid.

TRIVSELREGLER
Föreningens trivselregler har upp-
daterats. Nytt som kan nämnas 
är att det av säkerhetsskäl inte 
är tillåtet att ha balkonglådor, pa-
raboler eller annat på utsidan av 
balkongen och inte heller att grilla 
på balkongen.  Trivselreglerna i sin 
helhet hittar du på hemsidan. 

I JULETIDER
Nu på vintern och i juletider är det
mysigt och trevligt att tända le-
vande ljus, men det innebär ock-
så en medförd brandriskt. Håll 
lite extra koll på levande ljus och 
matlagning, testa om brandvarna-
re fungerar och kolla igenom glap-
piga julgransbelysningar.  Saknas 
brandvarnare, brandsläckare och 

brandfint är det ett ypperligt tillfäl-
le att önska sig detta av tomten.

OM DET BÖRJAR BRINNA
• Rädda dig själv och andra i din-

närhet. Stäng dörrar efter dig, 
det fördröjer både brandens 
förlopp och den farliga rökens 
spridning.

• Varna dem som är i fara.
• Larma 112.
• Släck branden om det är möjligt.

 BRAND OCH RÖK I TRAPPHUS 
• Brinner det i din lägenhet - ta dig 

ut och stäng dörren efter dig. Då 
sprider sig inte branden och den 
giftiga röken ut i trapphuset lika 
fort. Larma 112.

• Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus 
Brinner det hos någon annan och 
trapphuset är rökfyllt - stanna i 
din lägenhet och håll dörrar mot 
trapphus stängda! Röken är livs-
farlig och dödar snabbt. Larma 
112. Räddningstjänsten hjälper 
dig ut.

• Vid en brand är trapphuset en av 
dina utrymningsvägar. En cykel, 
barnvagn eller annat föremål 
som står i trapphuset kan för-
svåra en utrymning Räddnings-
tjänsten behöver också komma 
fram. Trapphuset måste därför 
alltid hållas fritt från föremål. 
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INTRESSEANMÄLAN PARKERINGSPLATS

Brf Runnett kommer temporärt hyra ut en extra parkeringsplats vid hus 34 – 36 fram till den 
31aug 2018. Därefter kommer avtalet förlängas månadsvis. Fördelningen av p-platserna 
kommer att ske genom lottning.

Det här gäller för p-platser hos Brf Runnett

• P-plasten skall användas för uppställning av 1 st personbil.
• Fordonet skall vara registrerat och ha erforderlig brand- och stöldförsäkring.
• Biltvätt eller bilreparationer får ej förekomma på platsen.
• P-platsen får ej överlåtas eller hyras ut i andra hand.
• Sandning och snöskottning ingår ej och skall ske efter behov av  

hyrestagaren.
• Hyreskostnaden är 800 kr/månad.

Övriga bestämmelser framgår av kontraktet.

Namn Port Lgh. nr 

Parkeringsplasten önskas hyras för brukande av min personbil med 

registreringsnummer:                                     

Anmälan mailas till info@runett.se eller lämnas i föreningens brevlåda, Storsjövägen 38, 
senast den 10  januari 2018.


