
 

 

 
 
 
 
Underhållsspolning 
Mellan den 10-23 juni kommer Re-New att genomföra underhållspolning av avloppen. De kommer då 
att behöva tillgång till samtliga lägenheter och hus. Re-New kommer att avisera i god tid vilken tid de 
behöver tillgång hos er. Möjlighet finns sedan att komma överens om en ungefärlig tid med dem då 
ni kan vara hemma, alternativt att lämna en nyckel på morgonen. 
 
 
Ingen besöksparkering närmsta månaderna 
På grund av markarbetena på parkeringsplatserna kommer vi inte att ha möjlighet för gästparkering 
under tiden. Vi har valt att prioritera att ha så få bilar som möjligt parkerade inne i området och 
använder där gästparkeringen som tillfällig parkeringsplats under arbetets gång. 
 
 
Bommar öppna 
Under tiden som markarbetena pågår kommer bommarna in i området att vara öppna. Anledningen 
är att vissa har fått tillfällig parkeringsplats inne i området. Detta innebär inte att vi ska köra in i 
onödan. 
 
Tänk också på att det bor många barn i området som leker och cyklar med mera. Kör mycket sakta 
och ha god uppsyn. 
 
 
Laddstolpar 
Påminner återigen om att det är mycket viktigt att flytta sin bil från laddstationen när den är 
färdigladdad. Fler och fler skaffar elbil och vill kunna ladda. Styrelsen arbetar på att se över 
möjligheten för att utöka antalet laddplatser. 
 
 
Lekplatserna 
Vår, sommar, barn och lek. Det är härliga tider framför oss. Tyvärr får vi i styrelsen med det in 
synpunkter på att det stökas ner och inte städas på lekplatserna. Hjälp era barn att städa undan 
leksaker- och annat samt att lägga på nätet över sandlådan på stora lekplatsen etc. 
 
 
Expeditionen 
Nästa öppetdag för expeditionen är torsdagen 2 juni klockan 18.30-19.30. Titta gärna in om ni har 
några frågor till styrelsen eller om ni bara vill träffa några av oss och snacka en stund. 
 
 
Hjärtstartare  
Vi har en hjärtstartare på bottenplan i kvarterslokalen (Furumossen 171), den sitter monterad i ett 
vitt skåp på väggen. Förhoppningsvis behöver du aldrig använda den, men OM - Ja då finns den där 
för dig. Bekanta dig med dess placering, det sista du vill är att behöva leta om olyckan är framme. 
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