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INFORMATION FRÅN STYRELSEN 

Upprustning av parkeringarna är på gång 

Upprustningen av våra parkeringar är nu äntligen på gång. I vecka 49 påbörjas arbetet och 

det förväntas bli klart i slutet av april 2019. Föreningen kommer att byta ut nummerskyltar, 

bredda de existerande parkeringar och bygga nya p-platser på två av boulebanorna mitt 

emot Kadettgatan 26-30. Besöksparkeringarna mitt emot Kadettgatan 26-30 kommer att 

omvandlas till p-platser med laddstolpe samt serviceplats. När P-platserna med laddstolpe 

och serviceplatsen är etablerade, och fungerar, kommer eluttagen i garagen att tas bort. 

Belysningen kommer att vara kvar i garagen. 

Ökade problem med råttor 

Problemet med råttor på föreningen har ökat under hösten och det har nu gått så långt att 

de på ett par ställen har tagit sig in på balkongerna, och tyvärr, även in en lägenhet. 

Styrelsen jobbar hårt med få bukt med problemet och ber alla som misstänker att de har 

gnagare på balkongen att ringa Anticimex direkt på tfn 075-245 10 00 samt kontakta 

förvaltare Anna Klint på tfn 042-186614. 

Du kan hjälpa till genom att: 

- Inte förvara mat på balkongen på ett sådant sätt att det är tillgängligt för råttor. 

- Inte att mata fåglar – att mata fåglar = mata råttorna. 

- Se till att kasta sopor i kärlen i soprummet – sopor på golvet = buffé för råttor. 

- Håll entrédörrarna stängda! 

Årsstämma 2019 

Årsstämman 2019 blir den 27 februari kl 18:30. Kallelse kommer att utgå tillsammans med 

årsredovisningen, men passa på att sätta kryss i almanackan redan nu. 

Protokollet från årsstämman kommer framöver endast att finnas tillgänglig på kundwebben.  

Ökade förpackningsmängder i våra soprum 

Styrelsen kan konstatera att förpackningsmängden i våra soprum har ökat avsevärt de 

senaste åren, och kärlen för förpackningar svämmar nu över oftare och oftare. 

Anledningarna till detta kan vara många, tex. ökad konjunktur och mera handel på nätet, 

men även att vi är dåliga på att trycka ihop förpackningarna innan de läggas i kärlen. 

Styrelsen uppmanar alla boende att trycka ihop sina förpackningar innan de läggs i kärlen -  

då får även din granne plats med sina förpackningar i kärlen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 
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