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Informationsbrev januari 2008 
     
Sopbehållarna 
Styrelsen vill än en gång påminna om att det enbart är hushållssopor som skall kastas i 
behållarna. Tidningar, flaskor, burkar och kartonger lämnar vi som tidigare till 
återvinning. Det har varit tillfällen i samband med helgerna när behållarna verkat vara fulla 
men genom att knuffa in påsarna har det alltid funnits plats. Vi vill be alla att föra in påsarna 
så långt som möjligt och inte bara lägga dem alldeles innanför luckan. Vi har alla samma 
ansvar att se till att det hela fungerar. Alternativet är fler tömningar vilket innebär 
högre kostnader. Det är absolut inte tillåtet att ställa soppåsar utanför behållarna! 
 
Parkering 
Trots de nya skyltarna har det observerats att bilar som inte hör till området parkerar här. Ser 
ni något sådant så påtala detta och hänvisa till det som står på skyltarna. Styrelsen har 
kontaktat styrelsen i Hovslagaren och bett att den går ut med information till sina medlemmar 
om att det inte är tillåtet att parkera på vårt område för utomstående. I samband med detta 
fick vi besked om att bilar från Porfyren, ev. från besökare till boende i Porfyren 
parkerat på Hovslagarens parkering vilket inte är tillåtet.  
Det är heller inte tillåtet att parkera någonstans innanför bommarna i vårt område.  
 
Kopplingsskåp på fasader 
I samband med den nya kabeldragningen för Com Hem sattes det upp nya kopplingsskåp på 
vissa fasader. Med anledning av en fråga från en medlem angående ev. strålning från dessa 
skåp har styrelsen varit i kontakt med Com Hem och fått besked att  kablar och övrig 
utrustning är skärmade och ej avger någon strålning.   
 
Bommarna 
På grund av nya problem med bommar och lås har en förnyad översyn gjorts. Problemen med 
att öppna den stora bommen berodde bland annat troligen på att man skakat den kraftigt eller 
klängt på den med påföljd att plastlagren i stolpen kommit i kläm. Detta är åtgärdat men det 
krävs att bommen inte hanteras ovarsamt för att undvika att skadan återkommer. Att låset i 
lilla bommen inte fungerat berodde på slitage. Detta är åtgärdat. 
 
Bomnyckel 
En kvarglömd bomnyckel har inlämnats till styrelsen, finns hos Pär Söderblom Granitstigen 6 
 
Årsmötet 2008 
Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 12 mars kl. 19 00 i Lillsjöskolans matsal. Vi vill 
påminna om att motioner till mötet skall vara inlämnade senast 31 januari.  
 
Styrelsen  
 


