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Vicevärd

Lars Fornlund har semester veckorna 27-31. 
  
Eluttag i Oasen                    

Eluttaget som finns i Oasen kan bara användas när utebelysningen är tänd.
   
Vattning i Oasen

 I semestertider behöver vi hjälpas åt att vattna blommorna i Oasen. Det kommer att finnas en 
lista i tvättstugan på Söderleden 5, där vi kan skriva upp när vi kan hjälpa med vattningen.

Föreningens gästparkeringar

Det är många som vill använda våra gästparkeringar så här kommer en påminnelse om vad 
som gäller. Föreningen har 8 st gästparkeringar. 3 st längst med Ödegårdsgatan och 5 st inne 
på gården nedanför Söderleden 5. Alla parkeringar är markerade med skylt besökande. För att 
få parkera på dessa krävs att bilen har ett parkeringstillstånd synligt i framrutan. Varje 
lägenhet har ett parkeringstillstånd. Parkeringarna är så kallade korttidsparkeringar och är till
för gäster till de boende i föreningen, men du får stå upp till 2 timmar med din egen bil.
Enkla sätt att undvika p-avgift från Q-park:

• Använd endast ett parkeringstillstånd. De som av någon anledning har flera och 
använder dem till flera bilar eller har ett kopierat tillstånd bötfälls.

• Låt inte en gäst använda parkeringen om de ska stanna i veckor. Använd gatuparkering 
i närområdet istället.

• Ställ inte din firmabil på parkeringen. De är lätta att lägga märke till när de återkommer
dag efter dag.

• Stå på gästparkeringen. Många bötfälls då de står på ytor som inte är en parkering eller 
att de står på nr 17 utanför miljörummet som faktiskt hyrs av någon.

 
  
Miljörummet

 Stort tack till alla som hjälper till att hålla ordning i miljörummet och ser till att förpackningar
och hushållssopor hamnar i rätt kärl. Till er som ställer saker bredvid kärlen så ber vi er att 
sluta med det. Ni har förmodligen ingen aning om att det kostar att hantera sopor som inte 
ligger i ett kärl men det är ändå vi som förening som får stå för det.
Vi har fått ett grönt kärl till för hushållssopor så att vi förhoppningsvis inte ska behöva ha ett 
par överfulla kärl som står öppna lock och stinker. Är ett kärl fullt så välj ett annat. Det är även 
installerat en fläkt som ska hålla borta lukterna.

Trevlig sommar önskar

Styrelsen HSB Tibasten


