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Parkering
Under maj månad monterades en parkeringsskylt i backen som tillåter besökande att parkera
på den högra sidan, mellan de markeringar som gjorts i marken. Parkering kommer ej vara
tillåten vintertid då snöröjning måste kunna skötas utan hinder i hela backen, skylten kommer
därför att tas ner inför vintersäsongen. Styrelsen uppmanar boende att i första hand hänvisa
sina gäster till ordinarie gästparkering (utanför stora soprummet).
Observera att det gäller parkeringsförbud på hela gångbanan!
Motorvärmaruttagen
Hjälp gärna till att spara energi genom att stänga av eluttaget till motorvärmaren, om det inte
är gjort sedan vintern. Inuti boxen, upp till höger finns det två stycken automatsäkringar (gråa
el svarta). Bryt strömmen till klockan genom att fälla ned säkringen som går till ditt uttag.
Klockan går annars dygnet runt i ett halvår till ingen nytta. (Den blå strömbrytaren är en
jordfelsbrytare, fälls den ner bryts strömmen till båda uttagen).
Hänsyn
Klagomål har inkommit till styrelsen att bullrig aktivitet pågår sen kväll och natt från bl.a
tvättmaskiner. Att bo i flerfamiljshus innebär att man måste acceptera ljud från grannar som
hör till ett normalt liv, däremot vill vi uppmana alla att visa respekt för sina grannar vad gäller
ljudligare göromål, framförallt mellan kl. 22- 08. Om du skall ordna en större tillställning
prata gärna med närmaste grannarna.
Grillning och gasol
Såhär i grilltider vill vi återigen påminna om att kolgrill ej är tillåtet att nyttja på balkongen.
Om du grillar utanför huset, tänk på att placera grillen på betryggande avstånd från luftintag
till lägenheterna (Den vita ventilen på fasaden) och tänk på vindriktningen så att inte grannen
får in allt matos.
För dig som grillar men gasol, kom ihåg att gasolflaskor inte får förvaras i slutna utrymmen
(dvs. inomhus eller i förråd) då ett ev läckage kan bli explosivt. Placera flaskan ute på
balkongen så späds gasen vid läckage och är helt ofarlig.
Vaksamhet
Nu när semestertider stundar vill vi be alla vara extra uppmärksamma på okända personer i
området. Fråga om du kan hjälpa till. Hjälp gärna varandra att tömma brevlådor och se till att
lägenheterna ser bebodda ut så ingen får oväntat besök.
Joursamtal:
Om något inträffar i din lägenhet kvällar eller helg kan HSB:s jourutryckning kontaktas för att
lokalisera felet (åtgärder görs dock inte alltid förens nästkommande helgfri vardag).
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Denna utryckning innebär givetvis en avgift för föreningen. Om felets dignitet visar sig vara
boendes ansvarområde så som säkringar, stopp i avlopp pga bristande rensning mm. kan
debitering utgå till den boende.

Trevlig sommar önskar styrelsen
Inga- Lill (50A), Linnéa (62B), Shahriar (48D), Gunilla (55C), Carl (61A), Magnus (57D)
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