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Vårt vaƩ en
Glädjande nog har vi använt 888 kubikmeter 
mindre vatten än förra året. Stort tack till alla 
som varit med om att spara på vattennotan!

Får man grilla på balkongen
Sommaren är här och med den förhoppnings-
vis värmen och längtan efter att sitta ute och 
grilla på sin balkong. När man grillar så är 
det endast tillåtet att använda elgrill. Som 
bostadsrättshavare har man en skyldighet att 
visa hänsyn och omtanke till sina grannar 
när man vistas på gemensamma ytor och på 
balkonger – och ingen uppskattar att få sin 
lägenhet fylld av rök från grannens grill. 

NyƩ  elavtal
Från och med den 1 juli har vi ett rörligt 
prisavtal för vår gemensamma el. Avtalet har 
ingåtts med Vattenfall som även är ägare av 
elnätet i vårt område. Det rörliga prisavtalet 
kommer att övergå i ett 3-årigt bundet pris-
avtal när det blir gynnsammare priser för 
dessa avtal.

Dörrar som bör hållas stängda
I våra portar   nns det dörrar som bör hål-
las stängda och det är ur säkerhetssynpunkt. 
Dörrarna är till för att förhindra alternativt 
stoppa upp eller fördröja en eventuell brand. 
Brandkontoret och Brandmyndigheten 
uppmanar till att dörrarna hålls stängda.
Föreningen har tidigare låtit montera dörr-
stoppar på dessa dörrar som gör det möjligt 
för oss att tillfälligt ställa upp dörrarna - t ex 
vid en   ytt eller annan transport. Det är dock 
viktigt att dörrstoppen lossas när aktiviteten 
är genomförd. För att uppmärksamma oss 
boende på vad som gäller kommer förenin-
gen att sätta upp skyltar på dessa dörrar.

Stopp i avloppet 
Tyvärr så förekommer det att det blir stopp 
i avloppet. I toaletten ska bara komma ner 
“det som lämnar vår kropp” och toalettpap-
per. Om vi efterlever detta så kan vi i större 
utsträckning förhindra stopp i avloppet.

Gröna plastvagnar
De gröna uppsamlingskärlen som står vid 
våra entréer är ersättning för våra slitna sop-
karuseller. Vagnarna kommer att stå i sop-
rummen och samla upp soppåsarna som vi 
slänger i sopnedkastet.

Ny portkod 
Ny portkod kommer att införas under hösten. 
Information om den nya koden kommer i 
era brevlådor cirka en månad innan den nya 
koden införs.

SemesterƟ der 
Ett   ertal av våra trappombud och styrelse-
ledamöter är borta under sommaren. Vi i 
styrelsen kollar av vår mail och ni kan nå oss 
på mobiltelefon. Se lista här på anslagstavla 
eller på vår webbplats www.marskalken 2.se
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