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PARKERINGSTILLSTÅND (repris) 
Parkeringstillstånd har delats ut till innehavarna 
av de av föreningen uthyrda parkeringsplatserna.  
 
Utan detta tillstånd i sitt fordon riskerar man fort-
sättningsvis en parkeringsbot. 
 
Gästparkeringen är tidsbegränsad till 4 timmar 
eller särskilt tillstånd, vilket kan fås av Annika 
Brus, Vera Hilding, vaktmästarna, ordförande, vice 
ordförande eller sekreterare. Kontaktinformation 
finns uppsatt i varje trapphus samt förstås på 
hemsidan. 
 
Som tidigare kan särskilt tillstånd även ges för 
parkering på gårdarna i händelse av t.ex. in- eller 
utflyttning eller till hantverkare som s.a.s. har 
verkstaden med sig i bilen. 
 
NYCKELDUBLETTER? 
På förekommen anledning vill vi informera om att 
låssystemet är ett slutet sådant. Detta innebär att 
kopior bara kan göras hos Falu Lås- & Nyckel-
service på Bergskolegränd 6. Du behöver ett intyg 
från HSB-kontoret för att bevisa att du är den 
rättmätige innehavaren samt en giltig fotolegiti-
mation 
 
RASTNING AV HUSDJUR 
Tyvärr måste det anmärkas återigen att all rast-
ning av husdjur är förbjuden på föreningens mark! 
Våra små vänner skall via kortaste väg eskorteras 
ut från området. Naturligtvis kan olyckor ske på 
vägen ut och det är då förstås en självklarhet att 
man städar upp efter sitt husdjur med medhavd 
bajspåse - på samma sätt som man gör i resten 
av Falu stad.  
 
INBROTT & OLAGA INTRÅNG 
Med anledning av inbrott och åtminstone ett fall 
av olaga intrång vill vi uppmana samtliga med-
lemmar att vara vaksamma mot okända personer 
– framför allt på udda tider av dygnet.  
 
Ett enkelt ”Hejsan” kan få en oärlig person att 
lägga om sina planer. Det gäller att låta sådana 
personer veta att de är sedda! 
 
 
 
 

FÖRENINGSSTÄMMA 
...kommer att hållas den 14: e maj klockan 18.00. 
Alla medlemmar är välkomna! Formell kallelse, 
med dagordningen, kommer att anslås i portarna 
vid ett senare tillfälle.  
 
Är du intresserad av att ställa upp för föreningen 
och har lite tid att avvara vill vi uppmana dig att 
kontakta valberedningens sammankallande, 
Margitta Björklund på Hyttgatan 76 B. 
 
CONTAINER 
...två stycken kommer att ställas upp vecka 20 
(4-10 maj). Kom bara ihåg att inte slänga i 
elektriska produkter eller miljöfarligt avfall!  
 
NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar följande medlemmar välkomna till 
föreningen! 
 

• Lotti Wellhard, H78 
• Mikael Ejendahl & Pernilla Thårlin, S94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snart kommer dom... ☺  
 




