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Till samtliga boende på Ställets Bygata 
 

Oberoende besiktning av värme och ventilation 
Våra problem med värme, ventilation och varmvatten (det hänger ihop) ses nu över. Som vi informerade om i 

förra nyhetsbrevet så har en oberoende besiktning nu påbörjats. När den är klar får vi reda på vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att lösa problemen. Till dess kan vi bara vänta och hoppas på vårvärmen. 

 

Katter och andra husdjur/sällskapsdjur 
Vi har fått en del klagomål som gäller katter som springer lösa. Problemen är främst två. Katternas bajs samt 

att de springer in hos grannar som har sina altandörrar öppna. Reglerna är tydliga. När man bor i ett sådant här 

tätbefolkat område är man som kattägare (gäller även andra sällskapsdjur) skyldiga att se efter sin katt så att 

sådana här problem inte uppstår. I klartext betyder det att man får hålla katten inne eller ute med sele/lina. På 

samma sätt som en hund alltså. 

 

Se kommunens hemsida (miljö- och hälsoskydd m.m.): 
”Husdjur/sällskapsdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar olägenhet för omkringboende”. 
 

Se även våra egna Trivsel- och ordningsregler sid.3. 

 

Granar och andra grovsopor 
Var och en får själv se till att gamla julgrannar och andra grovsopor ej kastas i soprummen eller slängs runt 

tunen. Ni får transportera dessa till närmaste sopstation/återvinning. 

 

Årsstämma den 19 maj 
Föreningens stämma kommer att hållas söndagen den 19 maj. Förslag från enskilda medlemmar (motioner) 

ska vara inlämnade till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Kallelse och handlingar till årsstämman 

kommer att skickas ut senare men notera redan nu dagen i kalendern. 

 

Parkera rätt! 
Parkeringarna är ett stående bekymmer. Vi får samsas så gott det går tills vi har ställt i ordning fler p-platser. 

Det betyder inte att man får parkera på tunen, på gräsmattor eller så man står i vägen för andra. Självklart 

gäller detta också för våra gäster. 

 

 

 

Tyvärr blir det väldigt mycket ”problem och regler” som förmedlas i nyhetsbreven. Det känns lite gnälligt! 

Men om vi alla hjälps åt att ta hand om vårt område så blir det utrymme att skriva om mer positiva saker  

 

 

 

För styrelsen 

 

 

Björn Hernius 

Ordförande 

 

 

 

PS. Det är ingen idé att ringa SOS alarm/jouren angående värmen så länge vi håller på med åtgärderna.  

 

 

Vi lägger också ut information på vår hemsida 

www.brfstalletsbygata.se  

http://www.brfstalletsbygata.se/

