
 

 

 
 
 
Informationsblad november 2018 
 
Invigning uteplatsen 
Det var många som kom på invigningen av föreningens uteplats! Trevligt! Hoppas på att 
grillytan och uteplatsen kommer bli välanvänd framöver! Det kommer att sättas upp 
ordningsregler vid grillplatsen.  
 
Cykelförrådet 
Vi rensar i cykelförråden och vill påminna om att märka upp er cyklar, barnvagnar och pulkor 
med ert lägenhetsnummer samt år så att de inte riskerar att plockas bort i rensningen som sker 
i mitten av november. 
 
Sopskåpet 
Försök att inte parkera era cyklar för nära sopskåpen. Det gör det svårt att tömma soporna 
och risken finns att soporna inte töms som de ska.  
 
Trivselregler 
Vi vill påminna om föreningens trivselregler gällande störande arbete. Arbeten såsom 
bilning, borrning, slipning etc. får endast utföras under helgfria vardagar mellan kl. 08.00 – 
17.00 och måste i god tid i förväg aviseras i entrén och/eller hissarna med namn och 
telefonnummer till ansvarig bostadsrättshavare. Egna arbeten såsom enstaka håltagning för 
upphängning av skåp eller liknande får även utföras under lördag/söndag/helgdag mellan kl. 
10.00 – 15.00. Sådana arbeten behöver inte aviseras i förväg, men kan vara att rekommendera 
för granntrivseln. 
 
Ordningsregler för tvättstugan i brf Borlången 5 
Det är viktigt att alla gör rent i tvättstugan efter sig. Detta innebär att vi ska: 

● Rengöra tvättmaskinerna när vi lämnar tvättstugan. 
● Torka av tvättmedel både på maskinen och i tvättmedelsfacket. 
● Skölj ur trasan efter oss. 
● Ta bort ludd i torktumlaren och ur torkskåpet. Göra rent borsten efter oss. 
● Sopa golvet, våttorka om det är smutsigt. 
● Göra rent borstar och mopp efter oss. 
● Ställa tillbaka tvättvagnar, borstar o.d. i god ordning. 



 

● Kasta skräp i soptunnan. 
OBS! Det är inte tillåtet att: 

● Färga eller bleka kläder i maskinerna 
● Tvätta stora mattor i någon av maskinerna. Vid mattvätt måste man vara noga med att 

se till att inget skräp är kvar i tvättrumman efter tvätt! 
 
Ny portkod 
Den 15e december startar den nya portkoden. Koden är: 9791 
 
HLR-kurs 
Finns det intresse att delta på en HLR kurs (hjärt och lungräddning)? Vid intresse, maila 
styrelsen så återkommer vi med datum och tid.  
 
Hemsida 
För nyinflyttade kan vi tipsa om Föreningens hemsida där ni hittar den mesta av den 
förenings- och boendeinformation som ni kan tänkas behöva: http://borlangen.se/  
 
 
 
 

En härlig fortsättning på hösten önskar styrelsen 
styrelsen@borlangen.se 
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