
Infoblad 
 
Hej alla bostadsmedlemmar! 
Hösten är här och det är dags för lite ny information om vad som sker på området. 
 
Tiden att stå parkerad på gården är nu ändrad från 6 minuter till 15 minuter aktivt vid bilen.  
Tänk på att vara aktiv runt bilen under denna tid så att inte bilen står mer än nödvändigt.  
Får man parkeringsbot kan inte styrelsen hjälpa er med detta. 
 
Trafikspeglar är uppsatta sedan slutet på sommaren utanför carporten, som ska underlätta och 
förbättra säkerheten vid utkörning från parkeringen. 
 
Nya entrédörrar är på väg och skall inom kort börja installeras på Blekingevägen 2, 6, 8, 12,13,15  
då dessa har spruckit i gångjärnen och måste nu bytas för att framtida kodlås ska kunna sättas på 
plats. 
 
Även höstens mörker kommer med glada nyheter. Efter att styrelsen har fått nya företag som 
samarbetspartner har vi kunnat kalkylerat ner våra omkostnader i föreningen och kan därför med 
glädje meddela er att en hyressänkning införs från och med första januari 2021 med 7%. 
Denna hyressänkning kommer automatisk ut med dem nya inbetalningsavin. 
 
Vi vill också uppmana och påminna ständigt medlemmarna om att soprummen är inte till för 
att slänga grovsopor såsom möbler, vitvaror, krukor osv. 
I soprum slängs endast papper, kartonger, glas, plast, metallburkar, batterier, tidningar och 
vanliga sopor. Då vi inte har tillgång till att slänga grovsopor kommer de bara bli liggandes 
och detta ökar på föreningens kostnader avsevärt mycket. 
Vi har tyvärr sett en ökning av det vi kallar förbjudna sopor. 
Var god håll källare, vind och övriga utrymmen som trappuppgångar fria så att ambulans och 
räddningspersonal ska kunna ta sig fram riskfritt. 
 
We also want to constantly remind members that the garbage rooms are not for throwing 
away bulky rubbish such as furniture, appliances, pots, etc. In the rubbish bin, only paper, 
cardboard, glass, plastic, metal cans, batteries, newspapers and ordinary rubbish are thrown 
away. As we do not have access to dispose of bulky rubbish, they will only be lying around and 
this increases the association's costs considerably. Unfortunately we have seen an increase in 
what we call prohibited waste. Keep basements, attics and other spaces such as stair free so 
that ambulances and rescue personnel can get around without risk. 
 
 
Styrelsen önskar er alla en fortsatt trevlig höst! 
 
  
     
 
 
 


