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INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Sommaren knackar på dörren
Nu är den efterlängtade sommaren äntligen på gång, värmen har kommit, fåglarna kvittrar 
och allt har blivit grönt och lummigt.

Nu vaknar även vi människor ut vinteridet och vill njuta av den härliga sommaren med 
utomhusaktiviteter, och vi vill därför passa på att informera om att föreningen har tre fina 
grillplatser där alla boende är välkomna att grilla året runt. Vi har även två fina boulebanor 
och en tennisbana vid p-platserna mitt emot Kadettgatan 26A, och de fina grönområden 
mellan gårdarna är mycket lämpade för diverse lekar och bollspel.

Då vi är många boende i föreningen är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra så alla kan få
en skön sommar. Du kan vara en hänsynsfull granne genom att tänka på att:

 Grillning inte är tillåtet på gårdarna, vi hänvisar till föreningens grillplatser.

 Kör långsamt och försiktigt på gårdarna då det är många, både vuxna och barn, som 
vistas på gårdarna i denna sköna tid.

 Spela inte hög musik med öppna fönster eller dörrar, det är inte alla som delar din 
musiksmak.

Vi är varandras boendemiljö, och ber därför alla tänka på följa våra ordningsregler – därmed 
bidrar du till en trevlig boendemiljö för alla i Brf Kadetten.

Ordning i tvättavdelningen
Styrelsen ber än en gång alla boende som använder tvättstugorna om att hålla ordning och 
städa tvättstugan när ni lämnar den.
Det är viktigt att du bokar din tvättid i bokningstavlan så andra boende kan se att tvättiden är
upptagen. Tänk även på att ta bort din bokningsbricka när du har tvättat klart.
Om du upplever att en bokningsbricka sitter kvar på samma plats i bokningstavlan under lång
tid är det risk att den har blivit bortglömd av ägaren. Vi ber dig i så fall kontakta ägaren eller 
vår förvaltare Anna Klint så vi kan få bort brickan och tiden kan bli tillgänglig för andra 
boende.

Med vänliga sommarhälsningar 
Styrelsen


