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Gästrummet
Vårt gästrum är nu färdigställt. Gästrummet 
finns i källaren i hus 7 i anslutning till C-
trappan.
Vi visar gästrummet torsdagen den 17 mars kl 
18:00 – 19:00.
Gästrummet kommer att kunna bokas via 
hemsidan brfingrid.com. Ni kommer att hitta 
bokningsformulär och bokningsregler under 
rubriken Praktisk Information – Gästrum.
Vi kommer att öppna för bokning inom kort.
Källarlokalen i 9:an 
Vi har ny hyresgäst i källarlokalen i 9:an efter 
Korrebäckens husmodersförening. Ny hyresgäst 
är Fotografiska Föreningen i Malmö. De 
kommer att ha aktiviteter för medlemmarna och 
vid några tillfällen kommer man att ha öppna 
arrangemang.
Tvist om renovering av gården
Föreningen har haft en lång tvist med den 
entreprenör som utförde renovering och 
ombyggnad av garagetak och utemiljöer för 10 
år sedan. Vi har nu kommit överens om en 
förlikning som innebär att vi får tillbaka en del 
av de pengar vi anser oss ha rätt till. Som alltid 
innebär en sådan här tvist en avvägning mellan 
riskerna och kostnaderna att gå till Tingsrätten 
och möjligheten att säkra ett belopp via en 
uppgörelse.
Extra taggar
Vi tar numera ut en kostnad på 100 kr för en 
extra tagg.
Parkeringsplatser
Två parkeringsplatser utomhus vid 9:an finns 
till uthyrning. Kontakta styrelsen om du är 
intresserad. 

Skrotcyklar
Det är trångt i cykelkällarna och många cyklar 
är i dåligt skick. Släng gamla cyklar så blir det 
plats för alla. Cykelköket vid Stapelbädden i 
Västra Hamnen tar emot cyklar.

Andrahandsuthyrning
Vi påminner om att andrahandsuthyrning alltid 
skall godkännas av styrelsen. För att få tillstånd 
behöver du ha ett skäl för uthyrningen. Alla skäl 
är inte godtagbara. Det anses ok om du ska 
arbeta eller studera på annan ort. Att prova ett 
samboliv är också ett godtagbart skäl.
Korttidsuthyrning via tex Airbnb är inte tillåtet. 

Trädgårdsgruppen
Inom kort kommer trädgårdsgruppen att 
sammankallas för lite vårfixande på våra gårdar. 
Frisk luft, kaffekorg och trevlig samvaro med 
dina grannar utlovas. Har du inte redan anmält 
ditt intresse till trädgårdsgruppen så kontakta 
Lars Soldelid 9A.

Nya grannar
Vi hälsar nya medlemmar välkomna

Olivia Widborg, 7B
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