
Sommarlekar 

Nu kommer sommaren med stormsteg! Med detta kommer också lekande 
barn, fotbollsspelande familjer, kubbspelande sällskap och grillmästare. Allt 
detta är självklart tillåtet så länge samtliga visar hänsyn till varandra, 
grannarna och omgivningarna! Trots att lekplatserna och grönområdena 
befinner sig på föreningens mark kör vi inte bort besökare eller personer 
som bor på andra gårdar. Återigen gäller det att visa hänsyn, respekt och 
ansvarsfullhet. Föräldrar är ansvariga för sina barn, oavsett man befinner 
sig ute med dom eller inte. 

Störs du av dina grannar eller är upprörd över något, prata i första hand 
med varandra. Kommunikation är vårt bästa verktyg. Fortsätter 
störningarna så ber vi er dokumentera detta och maila Magnus Saxenbrink 
så att saker sköts på rätt sätt. Vi hänvisar till våra stadgar som finns på vår 
hemsida www.snostjarnan.se  

Grovsoprummet 

Grovsoprummet missköts tyvärr vilket orsakar merkostnader för föreningen. 
Vi ber om en allmän uppskärpning över sommaren och beslut om 
igenstängning kommer att fattas under sen höst. 
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Påminnelse!  
Glöm inte att försluta 
askkoppar på balkongen 
så att inte fimpar blåser 
ner till grannarna under 
er! 

Uteplatser    
I ordnings-/trivselregler 
står att boende ska 
underhålla sina 
uteplatser och 
balkonger. Dessa är inte 
förrådsutrymmen. Håll 
ordning så att det ser 
trevligt ut på våra gårdar 
och tänk på att din 
uteplats också är en del 
av dina grannars 
utemiljö.    
Önskar ni uppföra någon 
form av byggnation på 
den uteplats som är i 
anslutning till er 
bostadsrätt måste ni ta 
reda på vilka regler som 
gäller och ansöka om 
bygglov från Nacka 
kommun. Detta utöver 
den obligatoriska 
förfrågan som ska 
inkomma styrelsen med 
ritning på det man 
önskar uppföra. 

Hundar/katter rastar vi 
utanför bostadsområdet. 
Önskar du låta din hund 
springa fritt så hänvisar vi 
till närliggande 
hundgård. 

PÅMINNELSE 
Försök att hålla ordning 

i soprummet efter att 
du slängt dina sopor/
källsorterat. Matrester 
drar till sig skadedjur. 
Försök också att följa 

instruktionerna 
gällande vad man får 

slänga i respektive kärl.

GROVSOPRUMMET 
är öppet 19 till 21 
alla torsdagar. Det 

låses upp automatiskt 
och vi går in med våra 
nyckelbrickor. Om ni 

ser att börjar bli fullt i el 
eller brännbart; maila 
Magnus Saxenbrink så 

ser vi till att det blir 
tömt. 

NYCKLAR 
Vid problem/

nybeställning med 
taggar eller nycklar är 

det alltid 
felanmalan@dirigofasti

ghet.se som gäller! 
Skriv namn, lghnr samt 

om du nyttjar varm-/
kallförråd.  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Belysning 

För att öka tryggheten har styrelsen påbörjat arbete med förbättrad belysning utomhus på 
parkeringsområden samt inomhus i allmänna utrymmen. Offerter har inkommit och beslut fattas inom 
kort. Därefter kommer arbete påbörjas!  

Sommartider! 

Som sagt är sommaren på väg med stormsteg och med det semestrar och annat härligt! Det kan dock 
medföra ett par negativa konsekvenser såsom förlängda svarstider för teknisk förvaltning, 
fastighetsskötsel och för styrelsen. Vi hoppas dock kunna tillmötesgå boendes behov på samma sätt 
som vanligt!  

Glad sommar önskar styrelsen! 
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DIRIGO - FASTIGHETSSKÖTARE 
Felanmälan & nyckelärenden:  

Telefon: 08-28 96 90  
E-post: felanmalan@dirigofastighet.se Vardagar 
07:00-16:00  
Vid akuta ärenden:  
Jourtelefon: 08-18 70 00  
Vardagar 16.00–07:00  
Helger och helgdagar dygnet runt  
Hemsida:  
www.dirigofastighet.se  

RIKSBYGGEN - TEKNISK FÖRVALTARE 
magnus.saxenbrink@riksbyggen.se 

Telefon: 0724-54 36 52 

RIKSBYGGEN - ADMINISTRATIV FÖRVALTARE 
(Vid frågor om avier, utdrag ur 
lägenhetsförteckningen, pantbrev och dylikt) 
rbfast.brf@riksbyggen.se 
018-66 01 60 mån-fre 9:00-12:00 
 

Till Magnus mailar man gällande exempelvis synpunkter, förfrågningar till styrelsen och 
ansökningar om ombyggnation/inglasningar av balkonger osv. Är man osäker på vart man ska 

vända sig kan man alltid börja med Magnus så hänvisar han rätt. 

Till fastighetsskötarna på Dirigo mailar man om något i föreningens allmänna utrymmen, 
inomhus eller utomhus är trasigt eller dåligt fungerande. Det gäller också vid nyckel/taggfrågor.
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