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Vill du vara med och 

arrangera städdagar? 

En grupp kommer i fortsättningen ansvara 

för att arrangera föreningen vår- och 

höststäddagar. Gruppen undersöker vad 

som ska göras och planerar dag- och 

kvällsaktiviteterna. Vill du vara med? 

Kontakta Susan Nordström på           

0732-312275. 

Julskräp och gamla 

granar 

Den 15-17 januari kommer det att finnas 

en container för grovsopor vid 

föreningens parkering bakom 54:an. Det 

är endast då en container finns på plats 

som man får slänga sopor där. 

Föreningens släpvagn kan användas 

gratis då ni själva vill köra skräp till tippen 

vid andra tidpunkter. Kontakta Janne 

Pettersson på 0706-92 91 90. 

Granar slängs också vid parkeringen 

bakom 54:an men i båset längst till höger. 

Höjning av 

parkeringsavgiften 

Från den första april kommer avgiften för 

en parkeringsplats höjas till 300 och 

garageplatserna till 600 kr per månad. 

Den nya avgiften motsvarar bättre den 

faktiska kostnaden.  

Alla bilägare är nog medvetna om hur 

svårt det är att hitta en parkeringsplats i 

området kvällstid. Vi vill därför be alla som 

har en parkeringsplats att använda den 

och inte ställa sig på gatan. 

Parkeringsplatserna är mycket 

eftertraktade! Kötiden är idag ca 2 år.  

Parkeringsplatserna är också ganska 

små. Husbilar och lastbilar tar upp så 

mycket plats att det blir svårt att komma in 

i bilarna bredvid. 

Vädring och 

värmekostnad 

Uppvärmningen av våra fastigheter är en 

stor kostnad vintertid. Vill ni vädra, så 

öppna fönster eller balkongdörr ordentlig 

en kort stund. Att låta ett fönster stå lite 

öppet hela dagen och samtidigt ha 

elementet på, är oerhört kostsamt. 

Vattenförbrukningen 

Föreningens vattenförbrukning har sjunkit 

med 24 %. Detta beror troligen mest på de 

nya tvättmaskinerna i tvättstugorna. 

Nya grannar 

Följande nya grannar har vi fått sedan 

förra numret av MN: 

 

Kristina och Jan Ros Fastlagsv. 42 

Anna Kagervall och 

Anders Henning 

Fastlagsv. 46 

 

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna! 

God jul! 

Styrelsen önskar alla medlemmar och 

hyresgäster en riktigt god jul och gott nytt 

år! 

 

 

 

 

 

 


