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Parkeringssituationen 
Från 1 oktober har vi boendeparkering i vårt 
område. Se skyltar vid parkeringsautomaterna. 
 
Tänk på att det är parkeringsförbud den 7:e eller 
8:e varje månad pga städning. Läs skyltarna, det 
kan vara olika datum på olika sidor av gatan. 
 
I nuläget är det mer än 30 personer i kö för våra 
egna parkeringsplatser och det förmedlas 1-2 
platser per år. 
 

Ordningen i sophusen 
Tyvärr ser vi att folk sätter ut diverse skräp i 
sophusen som inte hör hemma där.  
 
Om det inte får plats i ett av kärlen så får ni 
absolut inte bara ställa det i sophuset. Det 
kommer inte att tas bort av någon annan. 
 
Kör själva bort det eller vänta tills föreningen tar 
hit container. Sätt inte heller ut något i hopp om 
att någon annan vill ha det. Skänk det hellre till 
någon loppmarknad eller insamling. 
 
Exempel på saker som inte får sättas ut i 
sophuset ses nedan: 

 Byggmaterial 

 Elektronikskräp 

 Gamla innerdörrar 

 Gamla köksinredningar 

 Gamla tv-apparater 

 Blomkrukor 

 Allsköns skräp som folk uppenbarligen är 
för lata för att transportera bort själv. 

 
Cigaretter och fimpar 
Om ni röker på er balkong så tänk på att det kan 
lukta illa för era grannar. Den lukten  
ni upppenbarligen inte vill ha i er egen lägenhet 
får grannarna in via balkongen. 
 
Vi ser också improviserade askfat och 
fimpsamlingar utanför vissa portar. Detta är inget 
föreningen officiellt satt ut eller tömmer.  
 

 
 
 
 
 
Om du röker utanför din port så ansvarar du själv 
för fimpar tas bort. Visa hänsyn och tänk på dina 
grannar. 

 
Beskärning av träd 
Beskärning av en del av våra träd är beställt och 
kommer att utföras under höst/tidig vinter.  
 
Rabatter och häckväxter som planterades i 
samband med markarbetena längs Västanväg ser 
ut att ta sig fint. 
 
Avgiftshöjning inför 2020 
Från 1 januari 2020 kommer månadsavgiften att 
höjas med 2% på nuvarande avgift. Till detta läggs 
även 75 kr per månad för gruppanslutningen till 
internet. 
 
Gruppanslutning internet 
För de som har egna internetabbonemang  
rekommenderar vi att ni säger upp ert avtal till 1 
februari 2020.  
 
Mer information på separat blad. 
 

Snöröjning 
Den firma som tidigare skött vår snöröjning har 
bytt inriktning och vi har därför tagit in HSB som 
leverantör för årets vinterväghållning.  
 

Levande ljus 
Nu inför den mörkare årstiden kan det också vara 
bra att införskaffa eller kontrollera 
brandsläckaren (kostar cirka 400-500 kr på Jula, 
Clas Ohlson, ICA etc). En 6 kg pulversläckare är att 
föredra för hemmabruk. 
 
Titta också så att din brandvarnare fungerar. 
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