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Hej alla boende i Brf Lantgården!
Totalt eldningsförbud i Stockholms län
Från och med 25/7 är det utökat eldningsförbud i Stockholms län. Totalförbudet
omfattar alla typer av grillar och öppna lågor utomhus, inklusive gasolgrillar,
även på egen tomt/uteplats. Förbrytelser mot totalförbudet leder till brott mot
lagen om skydd mot olyckor och kan leda till böter. Var också försiktig när det
gäller cigarrettrökning, ta hand om fimpar på ett säkert sätt.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html
Total fire ban throughout Stockhom County
A total fire ban is in effect for all of Stockholm County since July 25th. The fire ban means that it is
forbidden to light fires outdoors, including use of any type of grill/barbeque in your own yard.

Det är varmt i Stockholm – använd vattnet smart
Några tips för att spara vatten:
Vattna inte gräsmattan, tvätta inte bilen, duscha istället för att bada, stäng av
vattnet när du borstar tänderna, kör fulla disk- och tvättmaskiner, ställ en fylld
tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
Se mer på: http://www.norrvatten.se/Press/Nyhetsarkiv/nyheter-2018/det-arvarmt-i-stockholm--anvand-vattnet-smart/
Nytt avtal för skadedjurssanering
Vi har numera avtal via Trygg Hansa med Nomor AB, 0771-122 300. Dit ska du
vända dig för kostnadsfri hjälp. Uppge var ni bor och säg att vi har Trygg Hansa
som försäkringsbolag, försäkringsnummer 25-1342239-01. Ange även vårt
organisationsnummer, 769611-4631. Välj Företag om ni får den frågan samt att
ni INTE har avtal direkt med Nomor.
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Nya stadgar och ordningsregler
Nya stadgarna är godkända av Bolagsverket och publicerade på föreningens
hemsida samt uppsatta i tvättstugorna. Nya ordningsregler är också publicerade
samt uppsatta, där är det några nyheter:
Enligt stämmobeslut fick styrelsen i uppgift att förtydliga vad som gäller på
uteplatserna, därför kommer det i framtiden att krävas styrelsens godkännande
när ni sätter upp staket/plank på uteplatsen.
Uppsättning av parabolantenn måste ha godkännande av styrelsen då det finns
ett stämmobeslut från 2008 som reglerar detta.
Ansökningsformulär för styrelsens godkännande om ombyggnad eller
renovering finns att ladda ner på hemsidan:
(http://brflantgarden.se/pdf/Ansokan_om_ombyggnad_eller_renovering.pdf),
alternativt kontakta styrelsen.
I övrigt är det smärre förändringar/förtydligande, läs mer på hemsidan.
Vill ni ha en utskriven kopia på ordningsreglerna eller stadgarna kontaktar ni
styrelsen.
Rabatter via SBC
Eftersom vi har förvaltning via SBC kan vi som boende i Brf Lantgården
utnyttja deras rabatterbjudanden, se mer på https://www.sbc.se/marknadsplatsen
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