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Levande ljus är vackert men lite farligt 
Vi vet alla att med levande ljus följer också en ökad brandrisk. Vi ber er därför att se till att inte lämna 
ett rum med levande ljus tända. Det gäller också så kallade glas lyktor. De kan verka säkra men det 
händer tyvärr att de spricker, eller snarare exploderar, och då kan förorsaka brand. 
 
Brandvarnare 
Brandvarnarna ska ju kontrolleras regelbundet så att de fungerar om olyckan är framme. Att göra det 
lagom till julhelgen är klokt. Så kontrollera din varnare och byt batteri om det behövs. 
 
När granen ska kastas 
Julgranar som gjort sitt kan ni lägga på gräsytan mellan Vättersvägen 30 och Ralångsvägen 5. Vi 
kommer att sätta upp en liten skylt på den platsen. Granar som placeras där senast 17 januari 
kommer föreningen att forsla bort. Vill du behålla din gran längre än så får du själv se till att forsla 
bort den till en återvinningscentral eller liknande. Inga granar får läggas i grovsoprummet. 
 
Grovsoprummet  
Tänk på att förpacka julklappspapper och kartonger så platt som möjligt så att alla får plats för sina 
grovsopor. Glöm inte att det också finns en återvinningsstation en bit upp på Vättersvägen. 
 
Hemsidan – www.bolmen2.se 
Hemsidan kommer under 2016 att uppdateras. Titta gärna in på sidan med jämna mellanrum för att 
vara säker på att alltid ha den senaste och aktuella informationen om vad som händer i föreningen. 
 
Q-Park övertar ansvaret för parkeringsövervakning av vår fastighet 
Från årsskiftet 2015/2016 kommer Q-Park att sköta föreningens parkeringsövervakning. 
P-förbudet gäller som vanligt med möjlighet till av- pålastning. Bilen kan stå högst 10 min utan synlig 
aktivitet. P-tillstånd för rörelsehindrad gäller inte. 
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Andrahandsuthyrning 
Styrelsen har beslutat, enligt gällande stadgar, att ta ut en avgift av den bostadsrättshavare som vill 
hyra ut sin lägenhet i andra hand fr o m årsskiftet 2015/2016. Avgiften får vara högst 10 procent av 
ett basbelopp under ett år, i dagsläget 4 440 kronor. Detta ska ersätta föreningen för det merarbete 
som det blir för föreningen vid andrahandsuthyrning.  
 
Valberedningen  
Även om det kan kännas långt till årsmötet så pågår valberedningens arbete hela tiden. Finns det 
någon som vill vara med i styrelsearbetet, eller föreslå någon som man tror är intresserad, välkomna 
att höra av er till Mikael Khayati, mikael_khayati@hotmail.com eller Ann-Helen Palmred, 
annhelen.palmred@hotmail.com 
 
Kalendarium för 2016  
Bifogat finner ni kalendarium för 2016. Det innehåller alla möten och aktiviteter som kommer att ske 
under året. Det finns också på hemsidan där eventuella uppdateringar görs. 

 

 
ÖNSKAR ER ALLA 

EN RIKTIGT GOD JUL 

OCH ETT GOTT NYTT ÅR 
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