
 
 

                                            
    
 

INFORMATION	  FRÅN	  STYRELESEN	  
	  
• Det	  ekonomiska	  läget	  för	  föreningen	  är	  fortfarande	  gott.	  	  
• Den	  11	  februari	  måste	  vi	  byta	  tjänstefördelare/router.	  Ownit	  har	  skickat	  ut	  information	  

till	  alla	  boende.	  Utlämning	  av	  nya	  tjänstefördelare	  sker	  2/2	  och	  3/2.	  Se	  särskilt	  anslag.	  Du	  
kan	  även	  anteckna	  dig	  på	  en	  lista	  om	  du	  vill	  ha	  hjälp	  från	  Ownit	  11/2	  i	  samband	  med	  bytet.	  
Listan	  finns	  på	  anslagstavlan	  i	  porten.	  

• Vi	  kommer	  att	  uppdatera	  boendetavlorna	  för	  att	  få	  ett	  enhetligt	  utseende	  samt	  att	  även	  få	  
med	  de	  nya	  lägenhetsnumren.	  Om	  det	  är	  något	  som	  du	  vill	  ändra	  på	  när	  det	  gäller	  namnen	  
på	  tavlan	  i	  porten	  så	  hör	  av	  dig	  till	  styrelsen	  snarast.	  

• Vi	  planerar	  att	  under	  våren	  förbättra	  belysningen	  i	  både	  tvättstugan	  och	  i	  källargångarna.	  
• Årsmötet	  är	  planerat	  till	  den	  31	  mars	  2015.	  Kallelse	  kommer	  att	  delas	  ut.	  
• Vi	  har	  problem	  med	  att	  få	  Moluken	  tömd	  på	  grund	  av	  att	  byggets	  avspärrning	  är	  för	  tight	  

samt	  att	  det	  har	  stått	  bilar	  i	  vägen.	  Tömning	  kommer	  att	  ske	  på	  onsdag	  4	  februari	  om	  
sopbilen	  kan	  komma	  in.	  Vi	  kommer	  att	  kontakta	  bygget	  för	  att	  få	  hjälp	  med	  fri	  väg.	  
Nu	  är	  det	  fullt	  i	  Moluken	  så	  det	  är	  bra	  om	  ni	  kan	  vänta	  med	  att	  slänga	  soppåsar	  till	  efter	  
tömningen.	  

	  

            	  
	  

	  
• OBS!	  Det	  är	  förbjudet	  att	  parkera	  på	  innergården!	  Tyvärr	  har	  vi	  uppmärksammat	  att	  det	  

är	  flera	  bilar	  som	  står	  parkerade	  under	  längre	  tid.	  Det	  är	  OK	  att	  stanna	  till	  en	  kortare	  tid	  
för	  att	  lasta/hämta.	  Särskilt	  nu	  under	  vintern	  när	  det	  kan	  komma	  snö	  och	  plogen	  måste	  
ha	  fritt	  fram	  är	  det	  viktigt	  att	  inga	  bilar	  står	  i	  vägen.	  Det	  är	  även	  parkeringsförbud	  på	  
framsidan	  där	  det	  är	  Bilskolan	  och	  Sushi66	  som	  har	  betalat	  för	  egna	  parkeringsplatser.	  
Om	  du	  står	  parkerad	  där	  det	  är	  förbud	  riskerar	  du	  att	  få	  en	  böteslapp	  från	  Q-‐Park.	  
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