
Furuposten nr 7 2012 
 

Målning av parkeringsplatser tisdag 28 aug och onsdag 29 aug nästa vecka! 

Målning/ifyllnad av linjer till våra parkeringsplatser kommer ske  

tis 28/8 och ons 29/8. 

Backa väglinje AB kommer utföra arbetet. De kommer troligtvis på förmiddagen 

och arbetet tar ca tre timmar plus två timmar torktid. Under dessa dagar måste 

ni som har bilar på parkeringsplatserna flytta dessa! Ingen bötfällning för 

felparkering denna dag utan ställ er där ni är minst i vägen (tex på 

gästparkeringen den dag då den inte målas, taxifickan, utmed vägen in till området). 

Utryckningsfordon (som tex ambulans) måste komma fram överallt i området. Tänk på det när ni 

parkerar på annan plats än er ordinarie parkeringsplats. 

Vid regn ställs arbetet in och vi återkommer då om ny tid. 

Målningen sker enligt följande: 

Tisdag 28/8: Denna dag målas gästparkeringen samt första och andra parkeringen 

från infarten till området.  

Parkeringsplats nr 26-36, 97, 38-51, gruppboendets parkeringsplats 

Se även bifogad lista/ritning över parkeringsplatserna. 

Onsdag 29/9: Denna dag målas övrig parkering, dvs parkeringen vid 

gräsklippargaraget.  

Parkeringsplats nr 52-96, 107-113 

Se även bifogad lista/ritning över parkeringsplatserna. 

 

Dygnsavgift på gästparkeringen 

Dygnsavgift på vår gästparkering är på gång. Vi inväntar att Parkeringstjänst kommer och 

ändrar inställningar på parkeringsautomaten.  

 

Bastun 

Roligt att många medlemmar utnyttjar vår gemensamma bastu i kvarterslokalen.  

Bastar man på kvällen gäller att efter 22.00 ska det vara låg ljudnivå. Detta för att visa 

hänsyn mot dem som eventuellt använder vårt gästrum samtidigt. Gästrummet och bastun 

ligger ju på samma plan. Att städa efter sig är obligatoriskt när man använt bastun. Trevligt för 

efterkommande bastuanvändare och gäster i gästrummet som har tillgång till duschen. 

 

Komposten 

Till komposten får endast påsar som föreningen tillhandahåller användas. Dessa påsar finns att 

hämta i kompostrummet och de är naturligtvis gratis. 



 

Beskärning/gallring av buskar och träd 

Under första delen av hösten kommer en allmän beskärning/gallring av buskar 

och träd att utföras i området. Många träd har växt sig för stora och det gäller 

även vissa buskar och buskage.  

Lars Es Trädgård är anlitad för uppdraget. 

 

Mopedgarage 

Vi vill påminna om att föreningen har mopedgarage att erbjuda, 125 kr/månad. För att hyra ett 

kontaktas Claus Blom på HSB. 

Mopeder får inte stå i våra gemensamma cykelförråd av flera anledningar. Det blir trångt att 

få plats med cyklar samt brandrisk föreligger. Vid eventuell brand gäller inte vår försäkring om 

mopeder förvarats där. 

 

Städdag 

Lördag 6 oktober kl 10-13 är det dags för gemensam höststädning på 

området. Mer info kommer i slutet av september. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

 


