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SÖKES! 
Du som är intresserad att medverka vid 
planering, genomförande och upprustning 
av den yttre miljön söks av styrelsens 
arbetsgrupp.  
 
Anmäl ditt intresse till styrelsen, helst 
skriftligt, i föreningens brevlåda före 
14/11. 
 
MOTORVÄRMARBYTE 
Som alla säkert redan sett har samtliga 
motorvärmare bytts ut. Distribution av 
nycklar kommer att ske i samband med 
distribution av nya parkeringstillstånd för 
2010.  
 
Varje MV-plats är försedd med ett indivi-
duellt lås och p-platsinnehavare får två 
nycklar. Ytterligare nycklar kan beställas 
av Lugnets Gård till en kostnad av 
100kr/styck. 
 
Vi påminner om att såväl nycklar som 
parkeringstillstånd skall återlämnas vid 
uppsägning av p-platsen! 
 
Kupévärmare upp till 1000-1100 Watt ska 
enligt uppgift kunna fungera utan att 
automatsäkringen löser ut. 
 
HYTTGATAN 
Styrelsen har hos kommunen begärt att 
de ska anlägga farthinder på Hyttgatan 
mellan Nybrogatan och Magasinsgatan. 
Orsaken till detta är höga hastigheter i 
anslutning till såväl förskola som buss-
hållplatser samt tre blinda utfarter från 
föreningens gårdar. Återstår att se om 
något händer dock… 
 
 
 
 

TVÄTTSTUGETIDER 
Pga. kvarglömda tvättlås som blockerar 
en hel del tider i våra tvättstugor införs 
nu en bokningsgräns om 3 veckor. 
  
Tvättstugor som är bokade längre än  
3 veckor in i framtiden kommer därför att 
flyttas ner till parkeringsraden.    
 
RASTNING AV HUSDJUR 
Snart kommer snön och vi måste därför 
påminna om att det som göms i snö 
kommer upp i tö... 
 
V.v. för ert husdjur ut från föreningens 
mark genom att använda den kortaste 
vägen möjligt. Händer det en olycka på 
vägen används självklart plastpåsar – 
precis som resten av Falun.  

 
KABEL-TV 
Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med 
ComHem vilket bl.a. innebär att en stor 
del av anläggningen kommer att bytas ut 
eller repareras. En av sakerna som 
kommer att bytas ut är uttagen i varje 
lägenhet. 
 
Arbetet beräknas påbörjas i början av 
december och vara klart före nyår.  
 
NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar följande medlemmar välkomna till 
föreningen! 
 

• Lisa Dahlberg & Erik Björk, S90 
 
 
 
 
 
Vi önskar alla en riktigt trevlig höst! 
 


