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VIKTIG INFORMATION TILL BOENDEN
Hej! Snart närmar vi oss slutdatum för 5 års besiktningen, senast fredag den 17e
december ska mallen vara inlämnad i föreningens brevlåda. Skulle det vara så att ni inte
har fått dem i brevlådan så får ni gärna maila oss med rubrik “5års underlag” på de sättet
kan vi snabbt hjälpa er.
Det har varit mycket till och från med rutan i mitten mellan parkering #24 & #25, det som är
spikat för tillfället är att vi använder den rutan som tillfällig parkering. Mätningar har gjorts
och vi bedömde att hela 2 bilar får plats på den rutan. Det är först till kvarn som gäller, vi
kan inte stå för hur ni ställer er på den rutan och hur länge ni står men tillsvidare kör vi den
rutan som tillfällig parkering tills något annat bestäms. Just nu har vi ont om platser därav
hänvisar vi er annars till Rosenängens förskolans parkering, är ni behov av en p-plats eller
extra p-plats så kan ni alltid maila till oss.
OBS
Handikapp parkeringen är ENBART för de som har giltigt tillstånd, tyvärr har vi lagt varning
på vissa regskyltar som vi har dokumenterat. Vid flera upprepade fel så kommer vi tyvärr
att tilldela en bot som vi får hjälp med av SBC.
LADDSTOLPAR
Vi har tidigare pratat om laddstolpar, tanken är att börja med att placera ut ca 10st stolpar,
från plats 49-55 & plats 56-61 därefter tar det successivt med tiden. Då ska de som har
el/hybrid bil få prio till dessa angivna platser då sker det en transfer. Har du plats t.ex 52
(EJ HYBRID/EL) och din granne har plats t.ex 21 (HYBRID/EL) då får ni byta med
varandra och detta tar vi i föreningen hand om med SBC. Vi vill gärna kolla intresset, ni får
maila in till oss om ni är intresserade, gärna komma med era tankar och åsikter. En fördel
för alla medlemmarna är att det höjer hela föreningens attraktionsvärde. Vid en försäljning
skulle du kunna få ut mer för din bostad tack vare detta. Varje box blir personlig och den
som har egen box kommer att få stå för den summan av den el som man använder.
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