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Nu påbörjas upprusningen av våra P-platser och etablering av P-platser med laddstolpe.
Äntligen påbörjas upprusningen av våra P-platser. Inom de närmsta dagarna påbörjas 
etableringen av P-platser med laddstolpe och därmed tas besöksparkeringarna mitt emot 
Kadettgatan 30D bort. P-plats med laddstolpe kommer att finnas som hyresobjekt i 
Kundwebben när de är klara och priset för en P-plats med laddstolpe blir 300:-kr/månad och 
därtill kommer kostnaden för elförbrukningen.

Arbetet påbörjas i februari och medför att vi måste stänga av P-platserna ”gatt-vis” för att 
kunna utföra bl.a. linjemålningen. Under tiden P-platserna är avstängda hänvisas till 
parkering på gatan. Berörda hyresgäster på P-platserna kommer att aviseras ca två veckor 
innan arbetet utförs. Styrelsen ber att få återkomma med mer information.

Anonyma skrivelser till styrelsen
Senaste tiden har anonyma skrivelser med klagomål på grannar inkommit till styrelsen. 
Styrelsen vill göra uppmärksam på att vi inte hanterar anonyma skrivelser, så om du lämnar 
in en skrivelse vänligen se till att den är med tydlig avsändare, således att styrelsen vet vem 
som har författat skrivelsen.  

Översyn av miljöhusen
Vår miljöhus har tidvis svämmat över av sopor, förpackningar mm i en sådan omfattning att 
det ibland inte har varit möjligt att ta sig in i sophusen. Samhället har förändrats en del de 
sista 10 åren, och mängden avfall har ökat, men vi har inte ändrat på föreningens 
sophantering. Detta jobbar styrelsen nu med att rätta till genom att se över antalet kärl och 
tömningsintervaller i soprummen, samt undersöka möjligheten av att sätta upp 
övervakningskamera i soprummen.

Glöm inte anmäla dig till årsstämman i februari 2019
Den 27 februari 2019 är det dags med årsstämman i Brf Kadetten.
Som vanligt blir det i matsalen på Västra Berga skola kl 18:30.
Kallelse till årsstämman kommer att delas ut i februari tillsammans
med årsredovisningen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 


