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Yttre/ inre byggnation  

Vänd dig till styrelsen för tips och 

råd så hjälper vi dig! 

Börja inte med arbetet innan du 

har fått OK från styrelsen. 

 

Besiktning av fönster  

Tack alla ni som besvarat 

styrelsens enkät angående våra 

fönsters skick. Just nu 

sammanställer vi svaren och 

återkommer då vi fått hjälp med förslag till 

åtgärdsplan. 

 

 

 Vid akuta fel, som rör vattenskada, 

kontakta ditt försäkringsbolag och anmälan skall 

även göras till föreningen.  Vänd dig direkt till 

Skötselgruppen eller någon i styrelsen. Om du 

själv anlitar en hantverkare riskerar du att själv få 

stå för kostnaden. Föreningens försäkringsbolag 

är Trygg-Hansa.  

                          

Planerar du att sälja?  

Tips: 

Kontakta expeditionen så får ni 

hjälp med en första besiktning. Du som säljare är 

ansvarig för att den genomförs.  

 

 

 

 

 

 

Parkeringsavgifter och 

parkeringsplatser 

De nya sänkta avgifterna har nu införts. 

Nu gäller 3:-/timme, 30:- per dygn och 50:- per 

helg. Dessutom har antalet målade P-platser 

utökats så att de täcker hela gatan mellan de 

gällande P-skyltarna.   

 

Våra småfåglar   Du som tänker 

på småfåglarna under vintern - 

tänk på att inte mata dem inne i 

vårt område utan nere i skogen. 

Fågelmaten lockar till sig råttorna som vi ju 

aktivt bekämpar just nu. 

 

 

Glöm ej att köra försiktigt i 

området. Nu är många barn ute 

och leker i snön! 

 

 

 

 Adventstider  Vackert och 

stämningsfullt, men glöm inte att 

släcka ljusen då du lämnar rummet! 

 

 

 

 

Ny layout på hyresavin 

Den observante har lagt märke till att 

vi fått en ny layout på hyresavin från 

ISS. Detta pga. att de bytt ekonomisystem. 

                      



 

Nyheterna i digital form 

Skicka ett mejl till 

info@frigg277.se.  

Glöm inte att ange adress i 

mejlet. Vi vill att så många som 

möjligt utnyttjar denna möjlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditionens Öppettider 

 

Helgfria måndagar 18:30 – 19:30.  

Det går bra att lämna meddelanden och 

felanmälningar i brevlådan då brevlådan töms 

flera gånger i veckan. 

Kom ihåg att man även kan göra felanmälan via 

hemsidan. 

 

Obs! Expeditionen har stängt den 

 23/12 och 30/12 

 

Friggs web http://frigg277.se 
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