
Medlemsinfo 2, 2013 

Med detta infoblad vill vi i styrelsen hälsa alla ”gamla” och nyinflyttade välkomna. Nedan vill 
vi ge er lite matnyttig information för oss som bor i Glasbruket 3.  
 
Samfällighet 
Nu har Buteljens samfällighetsförening bildats, dock väntar vi fortfarande på att 
registreringen ska vinna laga kraft. I styrelsen sitter två ledamöter från respektive förening, 
Glasbruket 1,2 och 3. Samfälligheten kommer att ha hand om alla gemensamma ytor som 
garage, utemiljö, gemensamhetslokalen etc. 
 
Hemsida 
Vi hoppas att ni alla har varit inne på vår hemsida, Glasbruket 3. Där hittar du mycket 
information gällande vårt boende. Genom vår hemsida kan du även skicka mail till styrelsen.  
 
Trivsel och ordningsregler 
På hemsida har styrelsen har lagt in en länk där du kan läsa om våra ”Trivsel- och 
ordningsregler”. Ta gärna del av dessa, där finns värdefull information. Vi vill betona vikten 
av att det inte är tillåtet att ställa något i soprummet som inte får plats i kärlen. Var och en 
har ansvar för att själv transportera icke-lämpligt avfall till ”tippen”. Risken är att 
bostadsrättsföreningen debiteras kostnad från Ragn Sells som tömmer soprummet och det 
vill vi självklart inte.  
 
Informationskanal 
På tal om vår hemsida så kommer vi framöver enbart använda denna för fortsatt information 
till oss bostadsrättshavare.  Finns det någon i föreningen som inte har tillgång till dator vill vi 
gärna veta det, så löser vi det med att ni får information per post.  
 
Mail-adresser 
Styrelsen önskar att alla lämnar sina mail-adresser via hemsidan eller i styrelsens postfack på 
Barlastgatan 51. Det är ett snabbt och billigt sätt att få ut information till oss alla.   
Glöm inte att uppge ditt fullständiga namn om det inte tydligt framgår via din mailadress!  
 
Yttre felanmälan 
Upptäcker du något så kallat yttre fel exempelvis någon glödlampa i trapp eller garage eller 
något dylikt fel i vår bostadsrättsförenings yttre vill vi gärna ha ett meddelande via vår mail-
box på hemsidan. Därefter hanterar styrelsen felanmälan.  
  

Träffa dina Grannar! 
Måndagen den 9 december klockan 19.00 bjuder vi in på glögg och lussekatt i 
gemensamhetslokalen. Ett tillfälle att lära känna varandra och att träffa oss i 
styrelsen. Hjärtligt välkomna! 
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