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På förekommen anledning vill vi påminna om reglerna för grillning: 

Utdrag ur ordningsreglerna: 

”Balkongen utgör ett stort trivselvärde i bostaden. Använd den därför på rätt sätt 

och absolut inte som rengöringsplats för mattor, sängkläder m.m. Vädring på 

balkongen är tillåten men ska då ske så lågt som möjligt. Samma regler gäller för 

torkning av tvätt. Det är absolut förbjudet att hänga ut mattor och liknande över 

balkongräcket. 

Det är inte tillåtet att använda balkongen som förråd eller sopupplag. 

Skall man nödvändigtvis förvara något på balkongen får det inte synas över 

balkongräcket. Har du balkonglådor så tänk på att dessa ska hängas på räckets 

insida. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till 

grannen under.  

Enligt Räddningstjänsten är det endast tillåtet att använda el-grill vid 

grillning på balkongen.” 

Ordningsreglerna är utdelade till alla, man kan även hämtas hos vicevärden. 

 

På anslagstavlan under Brandskyddsregler i trapphuset står: ”Det är förbjudet att 

grilla med öppen låga på balkongen”  

 

Respektera detta!! Det rapporteras dagligen på nyheterna om bränder som startar 

på Balkonger och/eller Altaner!! 

Grillplats finns vid södra gaveln 39:an, utnyttja gärna den, men släng ert skräp i 

lämplig sopcontainer. Det hängde en bärkasse på Papperskorgen i lördags där 

fåglarna hade börjat sprida ut innehållet. 

Det är inte tillåtet att grilla vid uteplatsen mellan 29a och 33c! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vid Föreningsstämman kom förslag om att märka upp 2 st Handikapplatser på 

parkeringen. Vi ska diskutera detta med Brf Vanås i samband med att linjerna 

målas senare i år. Observera att det är Securitas som ska kontaktas om någon utan 

Handikapptillstånd parkerar där. Ring inte till styrelse/vicevärd!  

Matavfallet kom också upp till diskussion. Det kastas fortfarande alldeles för 

mycket i Plastkassar. Enligt ett förslag har vi satt upp ett anslag på Containern för 

matavfall för att förtydliga att Papperspåsar ska användas, och var ni hittar dessa.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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