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Målning av parkeringsplatser

Hej kära boende,

Som ni kunde läsa i det senaste infobladet så kommer vi inom kort att måla alla

parkeringsplatser (inklusive garagen).

När er parkering målas så är ni fria att parkera era bilar vart ni vill inom HSB Brf

Åbylunds område (undvik gräsytor). Det inkluderar torg, gästparkeringar och vår

del av Åbylundsvägen (tarmen som går ner vid busshållplatsen ”Åbylundsvägen”

mot torg 5, 6 och 7).

Tänk på era grannar så att ni inte parkerar olägligt och blockerar

utryckningsvägar.

För att vi alla ska få plats så kommer vi att måla två torg i veckan, ett torg mån-tis

och ett ons-tors. Det är därför viktigt att vi ser till att hålla parkeringarna tomma

när det är dags men även att vi kör tillbaka bilarna när målningen är klar.

På baksidan av detta papper finner ni ett schema för målningen av de olika

parkeringarna.

Då en del boende har parkeringar på flera parkeringar så kan vi inte avisera den

specifike boende utan det är upp till var och en att se till att ens parkering är

tom när det är er tur.

Kom ihåg att om man missar att flytta på sin bil så utgår det en extra

aviseringsavgift om 3000kr.

Det här är alltså aviseringen för målning av parkeringar. Om ni är osäkra på

schemat så är ni välkomna att kontakta styrelsen på: info@abylund.nu
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Körschema för målning:

v25

mån 15/6 – tis 16/6: Torg 1

ons 17/6 – tors 18/6: Torg 2

v26

mån 22/6 – tis 23/6: Torg 3

ons 24/6 – tors 25/6: Torg 4

v27

mån 29/6 – tis 30/6: Parkering vid busshållplats ”Åbylundsvägen”

ons 1/7 – tors 2/7: Garage torg 5

v28

mån 6/7 – tis 7/7: Torg 5

ons 8/7 – tors 9/7: Torg 6

v29

mån 13/7 – tis 14/7: Garage torg 7


