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Nya grannar – välkomna! 
Under våren har nya medlemmar flyttat in på Voxnegränd. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna och 

hoppas att ni kommer att trivas riktigt bra här. Gå gärna in på hemsidan (voxnan.se), där finns en 

massa matnyttig information under fliken ”Nyinflyttad?”. 

Gemensamma grillar 
Grillarna som är märkta med Voxnan är fria att användas av alla, rengör dem efter användning så att 

de håller sig fräscha hela sommaren. Tänk på att det ibland kan vara väldigt torrt och då behöver 

man vara extra försiktig när man grillar. Håll därför koll på räddningstjänstens rekommendationer. 

Sommarlov i Bytesrummet  
Bytesrummet håller stängt från midsommar och öppnar igen vecka 32. Känner du 

att du vill engagera dig i bytesrummet är det bara att kontakta Lena på 0702259677 

eller lena.im.axelsson@gmail.com. Visste du förresten att det ända fram till 2011 

fanns en pizzeria i den lokalen bytesrummet huserar i idag? Reklamskylten sparade 

vi och den pryder nu en vägg där   

 

Förändringar i lägenheten 
Ibland vill man göra förändringar i sin lägenhet och i vissa fall krävs styrelsens godkännande.  Gå 

gärna in på hemsidan och läs vad det är som gäller. Informationen hittar du under fliken 

”Boendeinfo”.  

Rökförbud på lekplatser 
 Den 1 juli träder en lag i kraft där rökförbudet utökas till att även gälla lekplatser. 

Uppföljning av ventilationskontrollen 
Om din lägenhet fick sådana anmärkningar som du själv behöver åtgärda kommer du att få 

information om det i brevlådan av JBK Klimat Service. Får du ingen information innebär det att du 

inte har några anmärkningar som du själv ska stå för. Vill du veta mera om uppföljningen kan du läsa 

om den på hemsidan.  

Cykelgrupp bildas   
Öjvind kontaktade oss och undrade om han kunde få starta en cykelgrupp – vi sa naturligtvis JA. Han 

tänker sig att man skulle kunna utveckla förslag till mer tillgänglig och välordnad cykelförvaring, 

ordna cykelmekkvällar och utflykter och även undersöka möjligheter för t.ex. lastcykelpool och 

bilpool. Om du vill joina Öjvind i Cykelgruppen kontaktar du honom på 0737090224 eller 

diderichsen@gmail.com 

 
Vi önskar alla en riktigt härlig sommar! 

                      Styrelsen 

 


