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Parkera inte framför soprummen!
Den

!2 september var infarten till soprummet vid Kadettgatan 36 blockerad

av

- inte en,

men två! - parkerade bilar. När sopbilen kom var det helt omöjligt att komma åt portarna
och sopbilen fick köra därifrån utan att tömma sopkärlen. Föreningen fick därför beställa

extratömning av sopkärlen, och denna kostnad får samtliga bostadsrättshavare iföreningen
vara med att betala.
För att slippa sådana helt onödiga extrakostnader ber vi alla låta bli att parkera framför

\
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sophusen, oavsett tid på dygnet! Om du ser någon som parkerar framför sophuset ber vi dig
ringa Sydpark på tfn 042-t6O 180 (utanför ordinarie arbetstid mobil nr 0733-70 27 861.

Nu är det höst och krukorna tas in
Hösten närmar sig med stormsteg och almanackan visar att året går mot sitt slut. Den 26:e
oktober är det dags att ta in krukorna, som även i år har smyckat våra entr6er så fint.
Styrelsen ber därför blomstervärdar som vill ta vara på sina blommor att tömma krukorna
lnnan den dagen.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla blomstervärdar som, genom att plantera i krukorna
och sköta dem så fint under sommaren, har fcirskönat tillvaron för alla i förenirrgen.
Styrelsen hoppas att det även nästa år finns boende som vill ställa upp som blomstervärdar.

L

Mopedkörning på gårdarna är inte tillåtet.
På förekommande anledning vill styretsen påminnei om att mopedkörning på gårdarna inte
är tillåtet. Detta gäller både för boende i föreningen och besökare. Det är ditt ansvar som
boende iföreningen att informera dina besökare om detta. Det går bra att leda mopeden in
på gården och parkera den i ett cykelställ.

Revidering av tidplan för projektet med renovering av avloppsledningarna

L

Projektet med renovering av våra avloppsledningar pågår för fullt och en stor del av arbetet
på gårdarna är nu klart. Då entreprenören har upplevt vissa tekniska svårigheter i samband
med arbetet i husen måste tidplanen för projektet revideras. Den reviderade tidplanen

kommer att delas ut till samtliga lägenheter och anslås i trapporna så fort den är klar. Med
anledning av den reviderade tidplanen kommer informationsmötet fcir gård 26-30 flyttas till
den L2 november kl 18-20 och datum för informationsmötet för gård 32-36 kommer att
meddelas senare. Kallelse kommer att utgå till boende på respektive gård innan mötet.

Med vänliga hösthälsningar
Styrelsen

