
Från och med april kommer avgifterna att 
sänkas med 8 %. 
Styrelsen bedömer att föreningens ekonomi 
är så pass god att en avgiftssänkning är på 
plats. 

Passa på att lämna gammal elektronik, 
målarfärg och batteridrivna leksaker/verktyg 
till Farligt avfall-bilen som kommer till Mast-
huggstorget måndag 1 april kl. 18:00-18:45 
och torsdag 9 maj kl. 19-19:45.

Styrelsen i Brf Jakten

Årsstämman kommer hållas torsdag 25 
april kl. 18.00 i Folkets Hus vid Järntorget. 
Mer information kommer i samband med 
årsredovisningen som delas ut till alla hus-
håll. Avsätt gärna tid för årsstämman. Där tas 
viktiga ekonomiska beslut som om och hur vi 
ska rusta upp gemensamma utrymmen och 
hur föreningen ska förvaltas. 

Det har på sistone varit flera klagomål angå-
ende ljud under kvälls- och nattetid. Som 
boende i ett flerfamiljshus måste vi visa 
hänsyn och respektera varandra. Följ därför 
föreningens trivsel- och ordningsregler 
och visa särskild hänsyn kl. 22-08. Spela 
inte musik mitt i natten, använd hörlurar om 
du spelar dataspel och tänk på att bas-ljud 
och subwoofers enkelt färdas genom 
samtliga våningsplan. Vi vill också påminna 
att tiderna för renoveringsarbeten är var-
dagar kl. 08-18. 

För ett par veckor sedan gjorde SBC den 
årliga besiktningen och föreningen fick 
anmärkningar på att det står saker på 
vilplanen. Varken kartonger, krukväxter, 
vitvaror eller mattor får finnas på vilplanen 
p.g.a. brandsäkerheten. Det gäller även 
dörrmattor. Vi måste därför vänligt be alla 
som har en dörrmatta utanför dörren att 
flytta in den i lägenheten. Tyvärr ser vi gång på gång att grovsopor 

lämnas på gården och i källarförrådsgångar. 
Det är inte bara estetiskt fult utan också 
farligt. Barn leker på gården och om en 
brand utbryter kommer skräp i gångar 
och trånga utrymmen att försvåra rädd-
nings- och släckningsarbete. Kostnader för 
bortforsling faller på föreningen, alltså 
måste alla betala för nedskräparna. 
Avgifterna kan alltid höjas igen, men 
bättre är att skänka möbler och leksaker till 
second hand (en del hämtar möbler direkt 
i lägenheten), ta sitt skräp till en åter-
vinningscentral eller be fraktbolag som 
levererar nya vitvaror att ta med de gamla 
inkl. lastpallar och emballage.  
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