Till nyinflyttad
Detta är en sammanställning av vissa bestämmelser som gäller för vår bostadsrättsförening.
Mer utförlig beskrivning finns på vår hemsida www.kvannen.se
Lägenheten
Till lägenheten skall du på CERTEGO (Fyrislundsgatan 68) kvittera ut:
Det antal nycklar som är tillverkade för lägenheten (minst 3 st.).
3 st. nycklar till postbox.
1 st. tag till tvättstuga.
Saknas det några nycklar/tag skall säljaren stå för kostnaderna för låsbyte/tillverkning av tag.
Trapphus
I trapphuset får det endast förvaras barnvagnar och rollatorer.
Förråd
Till lägenheten hör ett förråd beläget i trapphuset. Möjlighet finns att hyra ett extra förråd
(kösystem tillämpas).
Cyklar
Cykelförråd finns.
Sophus
I sophuset finns tunnor för organiskt avfall, plastförpackningar, tidningar,
metallförpackningar, glas, batterier, lampor, brännbart samt pappersförpackningar.
Kartonger skall vikas ihop!
Här får inte stora kartonger läggas utan dessa skall läggas i vår container. Containern finns
mellan hus 37 och 43. Här läggs även andra sopor som inte skall läggas i sophuset. Förstör
möbler etc. så att de inte tar för stor plats. Det är samma nyckel som till lägenheten.
Tvättstugor
Du kan boka vilken tvättstuga du vill. Det går även att boka via internet. Till lägenheten hör
ett användarnamn och ett lösenord som du skall få av säljaren.
Gym
I föreningen finns ett gym som du kan hyra tillgång till. Gymmet är bara till för föreningens
medlemmar och du får inte bjuda in gäster till detta.
Parkering
I föreningen finns det parkeringar att hyra. Det finns parkeringar med eller utan el samt
garage.
Vid brist på platser så tillämpar vi kösystem. På gårdarna får ingen parkering ske. Max 15
minuter för i- och urlastning.
Vår expedition
Expeditionen är öppen för besök måndag ojämna veckor mellan kl. 19:00-20:30.
Utanför expeditionen finns en brevlåda där du kan meddelande osv. Du kan också mejla dina
ärenden till oss på kvannen@blixtmail.se Expeditionen är inte ständigt bemannad, men du
kan nå jourhavande på telefon. Ange namn, adress och nummer på lägenheten (står på din
ytterdörr).
Reparationer och underhåll
Vi har ingen ”vaktmästare” utan köper tjänsten av Sweax. Då ni upptäcker något som skall
åtgärdas eller ni behöver hjälp med något skall ni ringa till dem och inte till vår jourtelefon.
Anslagstavla
I trapphusen finns en anslagstavla där aktuella telefonnummer finns att hitta.

VÄLKOMNA TILL BRF KVANNEN!

