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Medlemsmöte 
 
Den 20 december kl. 18.00 är alla medlemmar i föreningen välkomna på medlemsmöte! 
Mötet kommer att hållas i Samlingslokalen på Ödegårdsgatan 4, kom och ställ frågor till 
styrelsen, kom med förslag på förbättringar eller bara för att umgås och ta en fika. 
 
Tillsats ovanpå postboxarna 
 
Då det har inkommit klagomål och styrelsen har sett ett problem med att gratistidningar 
samt reklam lämnas ovanpå postboxarna, kommer en tillsats att monteras ovanpå dem. 
Denna kommer ha en sådan lutning att det inte kommer att gå att lägga saker ovanpå box-
arna. 
Vi måste därför tyvärr be er som pyntat ovanpå era postboxar att ta bort eventuella krukor 
och prydnader. Vi hoppas att ni kommer att ha förståelse för detta. 
   
Höjd hyra på parkeringsplats och garage 

 
Efter att ha sett över intäkterna och kostnaderna för parkeringsplatser och garage kommer 
hyrorna för dessa att justeras och börja gälla från och med 2018-01-01.  
Stort garage   400 kr/mån 
Garage med stolpe  250 kr/mån 
Övriga (ex mopedgarage) 325 kr/mån 
Parkering med elstolpe 350 kr/mån 
Parkering utan elstolpe 250 kr/mån 
     
Att parkera utanför portarna 
 
Vid flertalet tillfällen har det stått bilar parkerade vid framförallt Ödegårdsgatan 12 under 
en längre tid. Tänk på att det endast är tillåtet att stå parkerad mer än 10 minuter framför 
portarna, undantaget vid i- och urlastning eller då speciellt tillstånd getts. 

Nya tavlor i entréerna 
 
Som de flesta av er troligtvis har sett har det satts upp tavlor, av samma slag som de i 
tvättstugorna, i varje trappuppgång. På dessa tavlor kan besökande se vilka som bor i 
trappuppgången och på vilken våning. Boende kommer att så småningom att kunna se 
styrelseinfon, personliga meddelanden från styrelsen samt kunna boka tvättpass genom att 
logga in med sin tagg på dessa.  
 
Julledighet 
 
Den 22 december går vår vicevärd Lars Fornlund på julledighet. Han kommer att vara åter 
igen den 2 januari. 

Styrelsen 
 


