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Mask-Nytt 
Information BRF Masken 

Årsmötet 2021 
Välkomna på årsmötet 7 oktober 18:30 i skolans aula Bohusgatan 24-26 ingång från skolgården. 

EFTERLYSNING 
Vi söker nya medlemmar till valberedningen. Kom till årsmötet 7 oktober och ställ upp. 

Tvättplatserna i garaget 
Tvättplatserna måste stängas temporärt då de måste servas för att få dagens standard och vi ska 
kunna fortsätta använda garaget samt för att vi ska få fortsätta använda tvättplatserna. 

Ombyggnad 
Vid ombyggnad när vatten och el måste stängas av så måste fastighetsskötaren kontaktas och 
man debiteras för kostnaden. 

Vid ombyggnad när säckar används för byggskräp, får de inte stå i vägen för 112. Hänsyn måste 
tas till handikappade, speciellt blinda, samt barn som leker så att de inte skadas. Det är ett krav 
att säckarna flyttas snarast. 

Tvättpluppar 

Vad det gäller tvättplupparna så måste dom vara märkta med det interna lägenhetsnumret samt 
ha rätt färg. De som vet att de har en trasig, en med fel färg eller inkorrekt nummer ska kontakta 
styrelsen. Styrelsen kommer att ta bort inkorrekta pluppar. 

Brandvägar 
Bohusgatan 31-41 har brandvägar fram till portarna och måste vara tillgängliga för 112. 

Andrahandsuthyrning 
Man måste i god tid ansöka om tillåtelse att hyra ut sin lägenhet i andrahand. Godkännande sker 
i princip på styrelsemöten som normalt hålls första onsdagen i varje månad. 

Gym och Cykelverkstad 
Arbete med att iordningsställa gymmet Bohusgatan 41 samt cykelverkstaden Bohusgatan 35-37 
har startat och beräknas vara klart i november. 

Sopbehållarna 
Endast hushållssopor får slängas i sopbehållarna och inget anat som sker då och då. 

Fester 
Efter festen se till att ni städar efter er i gemensamma utrymmen och tänk på trivselreglerna. 

 
Styrelsen 


