
e?8 d 926u,91 64'1 Tt{Vl gV{ffi / S gn O&nflot ffi

Målning av parkeringsplatser
Styrelsen vill tacka for gott samarbete vid målning och breddning av

parkeringsplatserna.

I samband med breddning och målning av parkeringsplatserna har styrelsen

beslutat att det tir tillåtet att hyra upp till två parkeringsplatser per hushåll detta

under forutsattning att man har fler åin en bil i hushållet.

Kölistor för p-platser finns att teckna sig for på forhoendemannaexpeditionen.

Avgiften for samtliga parkeringsplatser kommer fr.o.m. januari 2A06 att höjas

med 23 kronor per p-plats och manad detta gäller inte varmgaragen.

Inspektion räddningstj änst
Under hösten kommer vi att måirka upp föremål som blockerar svalen,

trappuppgangen och kåillargangen. Efter 7 dagar kommer foremålet att

transporteras bort och förvaras i 90 dagar.

Dessa kommer att kunna lösas ut med 200 kronor.
Löses inte fOremålen ut lgsmmer vi att sliinga dom nåir tidsfristen gått ut.

Containern
Styrelsen har beslutat att åindra rutinerna for avfallshantering inom frleningen.
I containern f?lr bråinnbara och inte brtinnbara sopor laggas. Utöver containern
kommer tre tunnor for farligt avfall att placeras, en för glödlampor en för lysrör
och en for lågenergilampor.
Vitvaror och annat farligt avfall såsom el-utrustning, elektronik och giftiga
avfallsprodukter skall transporteras bort av medlemmarna sjåilva antingen till
återvinningscentral (Sävenåis) eller motsvarande till butiken dtir varan är köpt.

Det åligger inköpsstlillet att ta emot de gamla vitvarorna och TV apparaterna

enligt producentansvar.
Fr.o.m. tisdagen den I november kommer containern att vara öppen endast

måndagar kl. 07:00-20:00, information kommer att finnas om vad som får
slåingas.
Rådfråga giirna vår fastighetsskötare.

Respekteras inte detta kommer vi att ta bort containem.



Cykelrum
Nytt cykelrum finns nu på Fastlagsgatan 49 vid fastighetsskotarexpeditionen.

Stadgar
Tider som gåiller för nåir man far utföra störande reparationsarbeten i våra
lägenheter måste respekteras. Idag efterlevs inte detta, utan det hamras och
borras på helger och sena kvåillar. Visa hänsyn till din granne!

Lördag efter kl.l8:00 och söndagar ffir detta inte förekomma.
Detta står tydligt i de av medlemmen godkåinda stadgarna.

öwigt
Tyviin forekommer det vandalism och förstörelse i vårt bostadsområde. Detta
måste upphöra eftersom det iir en utgift för föreningen och kan bidraga till att
avgiften måste höjas.

Tvättstugan:.Tvättstugan och torkrummet skall städas efter tvättidens slut
Mjukmedelsflaskor och tvättmedelsförpackningar av papper skall slängas i
återvinningen. (mitt emot Träffpunkten)

Allmänna utrymmen: Var rädd om våra allmåinna utrymmsa. Slaåipa inte ner!

Tidningen Vår Bostad kommer att upphöra den I januari 20A6 Sr oss på

Krönet efter stiimmobeslut på HSB i G0teborg. Det star varje medlem fritt att
teckna ett eget abonnemang på tidningen.

Det är förbJudet att röka i våra allmänna utrymmen!
Med allmänna utymmen menas: frappor, källare, vindar, tvättsfugor,

mgrgelrum, snickerilokal, basfu , motionsilffi , Träffpunkten m. m.
Detta måste respekteras.


