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På gång…  

Under Juni-Augusti kommer företaget  

El-ljus att installera nya armaturer i 

låghusens trapphus samt i källargångarna 

i höghusen. 

 
Påminnelse… 

Fr o m 2011-06-01 har vi nytt 

parkeringsbolag i föreningen, vi har knutit 

ett nytt avtal med Q-park. 

Taxan kommer att ändras till  
3 kr/tim, 30 kr/dygn gäller kl. 00-24.  

Vi kommer även få nya röda automater 

med betalkortsfunktion. 

 

 

Grillning – våren är här och med den 
kommer grillsäsongen, vi vill påminna om 

att det är förbjudet att grilla på balkonger, 

samt att använda engångsgrillar på 

gräsmattor. Tänk även på grannarna som 

bor runt Er, alla gillar inte grillning. 

Fågelmatning – vi har fått problem med 

sorkar i området, enl. Anticimex är en 

anledning att fåglar matas på balkonger 

och uteplatser, vi vill uppmana boende att 

INTE mata fåglarna inom föreningens 

område då detta medför skadedjur. 

Grovsopor – ska slängas i containern, 

som står på parkeringen vid 

Lidnersgatan/Österleden, lägenhets-

nyckeln används i hänglåset. Det är alltså 

INTE ok att ställa möbler mm i sophusen 
eller utanför containern! 

Valberedningen söker nya ansikten till 

Valberedningen och dess arbete; 

intresseanmälan kan lämnas till kontoret 

för vidarebefordran. 

Vi vill uppmana djurägare att INTE rasta 
sina djur inne på gårdarna och katterna 

ska hållas ifrån att göra sina behov i 

sandlådorna. 

 

 

Vi är tacksamma om Ni tänker på miljön 
och förningens plånbok – ha inte teknisk 

utrustning på ”stand-by–läge, stäng 

istället av på off knapp, samt dra ur 

sladdar till t ex telefonladdare när de inte 

används. 

 
Du som behöver en ”Ingen reklam, tack!” -

skylt till postboxen kontakta styrelsen.  

 

 

Glad sommar 

önskar styrelsen! 

 

Föreningskontoret har öppet varannan 

onsdag 18.30 – 19.30.  

Under veckorna 27-30  är kontoret 

semesterstängt! 

Det går alltid att lämna meddelanden på 

telefonsvararen och/eller e-post. Glöm 

inte att ange namn, lgh nr och 
telefonnummer så att vi kan nå er. 

 


