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Parkering på innergårdarna

Städdag 2 oktober kl 10 - 13

Styrelsen vill göra boende i föreningen att
från och med 1 september sker
parkeringsövervakning av Q-Park även på
våra
innergårdar.
Anledningen
till
övervakningen är att trots parkeringsförbud
har styrelsen uppmärksammat en ökning av
parkering på gårdarna. Det är viktigt att ingen
parkering sker på gårdarna så att i händelse
av brand eller annan utryckning att dessa
fordon kommer fram men även att barn i
föreningen kan leka tryggt på gårdarna.

Söndagen den 2 oktober är det dags för
höstens städdag. Container kommer att
finns på plats mellan 10 - 13. En för
brännbart och en för icke brännbart, dock
inte el. GLÖM INTE ATT MÄRKA UPP DIN
CYKEL! OAVSETT OM DEN FINNS I
CYKELBOD ELLER UTE PÅ GÅRDEN
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Grovsopor i elboden
Någon har kastat grovsopor i elboden. Det
är inte okej och medför en ökad kostnad för
föreningen vilket skulle kunna medföra en
höjning av avgiften. Styrelsen uppmanar
därför medlemmarna i föreningen att om ni
ser något, kontakta styrelsen så att åtgärder
kan vidtas.

Frys/kyl på balkong och uteplats
Frys avsedd för innebruk får inte vara
anslutna till eluttaget på
uteplatsen/balkongen pga. brandrisk.
Eluttaget på frys/kyl är inte avsedda för att
vara i utomhusklimat varför en ökad
brandrisk föreligger. Om kyl/frys skulle tippa
så kan det skada både fasad och
människor.

Kartonger som var inpressade i elboden, hittades under v 34

CAR2GO
Car2Go har inte något avtal med Q-park
varför du måste om du nyttjar Car2Go inte
kan utnyttja möjligheten att parkera gratis i
vår förening.
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Parking in the Yard
The board wants to inform you that from
September 1st Q-Park will also check the
yards for incorrectly (no permit) parked cars.
The reason for the surveillance is that in spite
of the fact that parking is not permitted there
is an increase in the amount of parked cars
in the yards. It is very important that no
parked vehicle is blocking access for
emergency vehicles and it is also important
that children can play safely in the yards.

Autumn Cleaning October 2nd at
10 am to 1 pm
Sunday October 2nd it is time for this
autumn cleaning. Containers for
combustible and non-combustible waste will
be in place between 10 am and 1 pm. No
electronic waste!!! We have shed number
42 for that. DO NOT FORGET TO MARK
YOUR BIKE BEFORE OCTOBER 2ND! IT
DOESN’T MATTER IF IT IS PARKED IN
THE YARD OR IN A BICYCLE SHED.

Waste in the Electric shed
Someone has thrown waste, like cardboard,
in the electric shed. That is not ok and it
causes an increased cost for our
association which can cause increased
fees. Please, if you witness such behavior
please contact the board so that appropriate
measures can be taken.
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Freezer/Refrigerator Outside
Freezers and refrigerators intended for
inside use cannot be attached to the electric
socket on the balcony/patio due to fire
hazard. The electric socket on freezers and
refrigerators are not intended for outside
climate and therefore there is an increased
risk of fire. If the freezer or refrigerator
would tip over it can also cause damage on
both the facade and people.

CAR2GO
Car2Go does not have any agreement with
Q-Park and therefore you cannot park
without paying the parking fee in our
association.
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Cardboard pressed into the electric shed. Found during week
34.
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