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Information till bostadsrättsinnehavare i Bostadsrättsföreningen 

Skogsbrynet, Umeå 

Nu är sommaren här. Vi har nu fått känna av sommarvärme och sommarkänsla. Med värme 

kommer också behov att vistas ute själv eller tillsammans med andra vänner.  

Inför sommarens trevligheter vill styrelsen påminna om några saker att tänka på för att alla 

boende i föreningen ska få möjligheter att njuta av en trevlig sommar. 

 

Grillning vid uteplatser: 

Föreningen har nu iordningsställt en gemensam grillplats vid vår nya lekplats. Det är fritt 

fram att nyttja den för grillning och utemiddagar. Grillning får också göras med egna grillar 

vid de andra uteplatser som är iordningsställda. Kom ihåg att lämna den gemensamma 

grillen samt uteplatser så att det känns välkomnande för nästa som vill använda dessa.  

 

Undvik rökning på balkonger och under friskluftsventiler: 

I våra hus finns friskluftsintagen till lägenheterna placerade under våra fönster. Det innebär 

att om man röker på balkonger eller utanför entréer i närheten av fönster så riskerar det att 

komma in röklukt i lägenheterna vilket självklart känns otrevligt om man inte är rökare. Nu 

när sommarvärmen kommit har dessutom flera fönster och balkongdörrar öppna vilket gör 

att röklukten ännu lättare letar sig in. Styrelsen vill därför uppmana alla att inte röka på 

balkonger och under friskluftsventiler vid entréerna samt att också informera eventuella 

gäster om detta.  

 
Kul med fester men undvik störningar nattetid 
Ibland har man bjudit hem vänner och bekanta i sin lägenhet. Då kan det bli mer livat än vanligt.  Bor 

man i lägenhet så får man räkna med att grannar ibland har bjudningar och att det då hörs mer ljud 

mellan lägenheterna. Man har också ett ansvar som boende att inte störa andra. Speciellt viktigt är 

det nattetid. Det är bra, om du planerar någon fest, att sätta upp ett anslag i trappuppgången så att 

dina grannar känner till detta.  

 

Vad händer vid störning – på föreningens hemsida finns information om hur man bör gå tillväga vid 

störning nattetid- http://skogsbrynet.se/for-allas-trivsel/ 

Föreningen har avtal med Securitas störningsjour. Om en störning bedöms som olägen nattetid så 

kan bostadsrättsinnehavare krävas på Securitas utryckningskostnad på ca 2500 kr.  

 

Ombryende grannar och bostadsrättsinnehavare skapar mervärde för allas trivsel och trygghet.  

I vår bostadsrättsförening lägger vi stor vikt vid att skapa goda relationer och att bry oss om 

varandra. Det skapar ett mervärde och känsla av sammanhang och trygghet.  Vi tackar alla boende 

och medlemmar som bidrar till detta och önskar alla en riktigt härlig och njutbar sommar. 

 

Varma sommarhälsningar 

Styrelsen 
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