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KVARTERSBLADET 
AKTUELL INFORMATION TILL BOENDE I BRF VISBYHUS 23 

 
 
Föreningsstämma 
Vår förening hade stämma som planerat den 18 
maj. Ett tjugotal medlemmar i föreningen hade 
hörsammat kallelsen. Efter avslutat möte hade vi en 
frågestund och där bla. frågan väcktes om hur vi 
framöver skulle hantera vårt trädgårdsavfall på den 
anvisade platsen på Skärslipargatan. 
 
Trädgårdsavfall 
Det har nu pågått ett försök ett år med att vi i 
föreningen kunnat lägga vårt trädgårdsavfall på 
anvisad plats på Skärslipargatan.  
Det har visat sig att sorteringen av trädgårdsavfallet 
inte har varit uppfyllt utan mycket annat som inte 
hör dit har hamnat på högen.  
 
Styrelsen har därför beslutat att from den  
15 juni ta bort platsen för trädgårdsavfall på 
Skärslipargatan.  
 
Eftersom behovet är stort av fler parkeringsplatser 
kommer det att märkas upp två nya platser för 
besökande. 
 
Framöver får var och en åka med sitt 
trädgårdsavfall till återvinningsstationen på 
Allégatan. 
 
Fixardagen 
Till vårens fixardag den 23 april kom ca, 45 
personer. Vi hade en carport och 13 gavlar på 
förråden till tegelhusen som skulle målas. 
Allt som vi planerat blev målat trots att det var lite 
kyligt väder den här dagen. 
 
Ett stort tack för ert engagemang och arbetsvilja. 
 
Höstens fixardag är planerad till någon lördag  
i september.  
Vi återkommer med separat kallelse. 
 
Tak 
Omläggning av tak kommer att påbörjas under 
senare delen av sommaren. 
 

 
 
 
Målningsarbete 
Under sommaren kommer huset på Bryggar- 
gatan 1-5 att målas. 
Styrelsen kommer också att gå runt till er som bor i 
tegelhusen för att stämma av vad som är kvar att 
måla på förråden.  
 
Sommaruthyrning. 
”Utdrag ur regler för sommaruthyrning” 
 
Sommaruthyrning är ur ett juridiskt perspektiv 
otillåten andrahandsuthyrning. Föreningens 
riktlinjer för sommaruthyrning är att det tillåts att 
hyra ut under sommarmånaderna. Dvs det får inte 
vara långsiktigt. 
Styrelsen kommer kontinuerligt att ompröva det 
såväl utifrån det sköts men även ur ett 
kostnadsperspektiv. 
Däremot är det ett krav att bostadsrättsinnehavaren 
skriftligen lämnar sitt telefonnummer och 
sommaradress till Riksbyggen så att vi har 
möjlighet att nå den som hyr ut. 
Om Riksbyggen inte informeras är det alltså fråga 
om en otillåten andrahandsuthyrning. Vi kräver 
information såsom en säkerhets åtgärd. 
Uppge även hur många bäddar ni kommer att hyra 
ut. 
 
OBS!  
Att det är ni som hyr ut som är skyldiga att 
informera era hyresgäster hur sop- och 
källsortering fungerar i föreningen. 
 
 
Adress till Riksbyggen 
 Stenkumlaväg 7 
 621 46 VISBY 
 
 
Terra Nova Badet se baksidan 
 
Hemsidan 
www.visbyhus23.nu

 
 

Vi hoppas alla får en skön sommar! 
Styrelsen Visbyhus 23 


