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PARKERINGSTILLSTÅND 
Som du kanske har sett har infarten till 
parkeringen skyltats om. Efter nyår delas ett 
parkeringstillstånd ut till samtliga medlemmar 
som hyr en p-plats. Utan detta tillstånd riskerar 
man att få en parkeringsbot i fortsättningen. 
 
Gästparkeringen blir tidsbegränsad till 4 timmar 
eller särskilt tillstånd, vilket kan fås av vakt-
mästarna, ordförande, vice ordförande eller 
sekreterare. Som tidigare kan särskilt tillstånd 
även ges för parkering på gårdarna och ges t.ex. 
vid flyttning eller till hantverkare som har verk-
staden med sig i bilen s.a.s. 
 
 
2009 ÅRS ÅRSAVGIFTER 
Styrelsen har beslutat om oförändrade årsavgifter 
för 2009 för sextonde året i följd.  
 
Våra prognoser pekar dock på att föreningen 
kanske måste öka intäkterna fr.o.m. 2010.  
 
Kostnaderna för de s.k. taxebundna avgifterna 
(värme, vatten, sopor och el) har stadigt ökat. Det 
är dock framför allt kraftiga kostnadsökningar av 
elen som medfört att höjningar eventuellt kommer 
att behöva göras.  
 
 
KOMMUNFIXAREN 
En påminnelse om att Falu kommun erbjuder alla 
som är 67 år eller äldre en ”fixare” som hjälper 
dig med skadeförebyggande åtgärder som gardin-
byte, batteribyte i brandvarnare, byte av lampor 
m.m. Uppdraget får högst ta en timme och är helt 
gratis. Ev. material står dock beställaren för. 
Beställning och mer information på 023-82657 på 
kontorstid. 
 
 
LÄGENHETSFÖRRÅDEN 
Ytan mellan dörren (från trapphuset) och de olika 
lägenhetsförråden är i de flesta fall tom på före-
mål. Tyvärr finns det dock ett antal ”trappförråd” 
där denna yta används som ett extraförråd där 
man förvarar hjul, möbler, byggmaterial osv.  
 

Vi uppmanar därför återigen alla som vet med sig 
att de har pinaler som står på fel plats (dvs. utan-
för sin förrådsdörr) att snarast flytta dessa. 

NYA MEDLEMMAR 
Vi hälsar följande medlemmar välkomna till 
föreningen! 
 

• Osmancevic & Kukavica, E51 
• Max Reblin, H74 
• Gert & Lisa Andersson, S98 
• Emelie Johansson, H76 
 
JULGRANAR 
Som vanligt kan gamla julgranar lämnas vid 
containerhuset efter nyår. 
 

 
 

Styrelsen vill önska 
alla medlemmar en 

riktigt god jul 
och ett gott nytt år!! 

 
 

 
 


