
 

Snöröjning 
Säsongens första snö har redan fallit, och mer kommer säkert kom-
ma! I år anlitar föreningen Assars Trädgårdstjänst för snöröjning och 
sandning. Assar kommer ploga vår lilla gata och vid behov även våra 
gångar. Som vanligt gäller att ju mer vi kan göra själva desto billigare 
blir det för föreningen. Liksom tidigare år finns redskap för snöröjning 
i de gemensamma förråden och i soprummen. Sand finns tunnor vid 
varje hus, tar sanden slut i dem finns det mer i de gröna behållarna. 
 
Varje hus ansvarar för att hålla röjt kring sig, tänk på att hjälpa var-
andra! 
 
 

Tänk på ljusen! 
Så här i jultid tänder vi gärna ljus! Glöm inte att släcka dem när du går 
ut. Advent kan också vara en lämplig tid att kontrollera att brandvar-
narna fungerar och att vända några gånger på brandsläckaren! 
Kontrollera också att du har en hemförsäkring, en olycka händer så 
lätt. 
 
 

Blåviolstigen – då och nu! 
Mårten Mårell, som bor i vår grannförening Grindstugan, har sam-
manställt ett litet häfte om vår gata och om vårt områdes historia. Vi 
har fått tillåtelse att trycka upp denna lilla skrift och dela ut den till 
våra medlemmar, vilket vi är väldigt glada för! Här kan du läsa om 
både stort och smått i vår närhet och lära känna området lite bättre! 
 

 

Styrelsen önskar alla i föreningen en riktigt 
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PLATSER LEDIGA TILL NÄSTA ÅRS STYRELSE 
Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att 
vi inte har någon valberedning i år och det är 
därför upp till er medlemmar att själva anmäla 
ert intresse för att sitta som ledamot eller sup-
pleant i nästa års styrelse! 
 
Är du intresserad så skicka ett mail, ring eller 
lägg en lapp i föreningens brevlåda (2E) så kon-
taktar vi dig och berättar mer om vad 
uppdraget innebär. En intresseanmälan är inte 
på något sätt bindande.  
 
Föreningen är vi allihop tillsammans och vi är 
beroende av att så många som möjligt ställer 
upp och gör det man kan! 
 
 

 

 
Förbjudet att köra på gångarna! 
Det är förbjudet att köra på gångarna mellan hu-
sen. Det beror på att det finns rör lagda under 
gångarna och dessa kan gå sönder och skapa stora 
problem. Det är också orsaken till att vi inte kan 
ploga gångarna med fordon, utan måste 
handskotta! 
 
 

Filma avloppen 
Under nästa år kommer styrelsen ta hit en firma 
som får filma alla våra avlopp. Detta är en säker-
hetsåtgärd för att kontrollera att det inte finns 
några brott i avloppen. Orsaken är ett fel på ett 
avlopp som ledde till en vattenskada i början av 
sommaren. Detta åtgärdades snabbt men för att 
undvika liknande fel vill vi kontrollera alla avlopp. 
Kontrollen innebär att vi måste ha tillträde till alla 
lägenheter en specifik dag för att filma dessa. Vi 
återkommer med närmare information om när 
detta kan ske! 
 
 
 

 
Frysrisk 
Nu är hög tid att koppla bort alla vattenslangar 
som sitter inkopplade till vattenuttagen. De 
riskerar att frysa sönder om de sitter kvar under 
vintern! 

 
 

Parkering 
Har du två bilar, eller behöver en parkering till din 
företagsbil, så ska du hyra en extra parkering för 
200 kr/mån. Du får då en fast uppmärkt parker-
ingsplats. Kontakta styrelsen om du är i behov av 
en extra parkering. 
 
Tänk på att våra besöksparkeringar bara är till 
för tillfälliga besökare! 
 
 

Höjning av årsavgiften 
Styrelsen har beslutat att vi till nästa år höjer av-
gifterna i föreningen med 2 % i enlighet med vår 
ekonomiska plan. 
 


