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Smörjning av garageportar
Under april kommer Riksbyggen att smörja lås, sprintar och gångjärn
i våra garageportar. 

Glöm inte trycka ihop dina förpackningar
Styrelsen vill än en gång påminna om att det är viktigt att du trycker ihop dina förpackningar innan du
lägger dem i kärlen i soprummen – då får även din granne plats med sina förpackningar i kärlen.

Föreningens budget 2021/2022
Vid budgetsammanträdet den 21 april beslutade styrelsen att höja månadsavgiften för samtliga 
lägenheter med 2 % fr.o.m. den 1 september 2020 med anledning av ökade drifts- och 
underhållskostnader. 

Våren är på väg 
Efter en lång och tråkig vinter har våren nu kommit till Skåne. Buskar och träd håller på att slå ut, och 
vårblommornas färgprakt visar på att våren och sommaren äntligen är på gång. Även vi människor 
vaknar ur vinterns ide och börjar använda gårdar och balkonger igen. Styrelsen ber alla tänka på att 
det inte är tillåtet att grilla på gårdarna – vi hänvisar till de fina grillplatserna vid gaveln på hus 28 och 
hus 34, samt vid boulebanorna. För allas trevnad ber vi er även tänka på inte att spela hög musik med
dörrar och fönster öppna samt på balkongen – det är inte alls säkert att dina grannar delar din 
musiksmak. 
När temperaturen stiger kommer även barnen ut på gården och leker, och även vuxna passar på att 
använda gårdarna till att njuta av vårsolen. Styrelsen ber dig visa hänsyn och tänka på att bilar endast
med låg hastighet får köra in på gården för av- och pålastning samt hämtning och lämning personer. 
10 minuter anses som maximal tid vid av- eller pålastning. Om du upplever att en bil står 
långtidsuppställd på gården går det bra att ringa Sydpark på 042-160180.

Omläggning av dränering på baksidan av hus 22, 24 och 36.
Styrelsen har beslutat att byta dräneringen på baksidan av hus 22, 24 och 36 med anledning av 
misstänkta fuktproblem i källarna i även dessa husen.  Arbetet kommer att påbörjas under våren. 
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