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Ny utegrill på gården 

Under sensommaren/hösten kommer en stationär murad utegrill upprättas på Brf Visans 

och Brf Sångens gemensamma innegård. Denna är till för båda föreningarna och kommer 

förhoppningsvis att erbjuda många trevliga grillkvällar på gården. Exakt när byggandet  

av grillen startar är inte fastställt än, utan vi avvaktar information från byggentreprenören. 

Placeringen av grillen är utvald med hänsyn till garaget inunder grillen, ledningar i marken 

samt lekplatsens läge, men även hur solen träffar vår innegård. Hoppas ni alla ska bli nöjda 

med resultatet... 

 

Ny hemsida på gång 

Vi har nu haft vårt tredje styrelsemöte. Eftersom hemsidan är en så viktig fråga, kommer vi 

ha ett enskilt ”Hemsidesmöte” i början av september. Efter detta möte hoppas vi kunna 

komma med mer information. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 24 september 2012. Om du har någon fråga som du 

vill att vi ska ta upp i styrelsen, kan du maila till styrelsen.brfsangen@gmail.com. 

 

 

Vi önskar dig en riktigt fin fortsättning på sensommaren! 

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg 

 

RIS! RIS! RIS! RIS! RIS! RIS! RIS! RIS! RIS! RIS! RIS! 

  

Giftiga cigarettfimpar! 

Vi har i styrelsen erhållit klagomål över cigarettfimpar, som finns slängda på våra 

gemensamma utrymmen. Främst rör detta den främre, större portalen där 

oerhört mycket fimpar tidvis ligger och skräpar, men även på vår innegård samt 

vid trädäcket vid lekplatsen.  

Vi ser allvarligt på detta, då det bor många barnfamiljer på området och det är 

oerhört giftigt för ett litet barn att få i sig en fimp, samt att det ser väldigt tråkigt 

och skräpigt ut runt våra bostäder. 

Vi hoppas i och med denna påpekan att detta problem ska vara ur världen och att 

ni som röker hädanefter ser det som en självklarhet att ta upp fimparna efter er. 

 


