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Parkering
Samarbetet med Carpark har inletts. Vi vill påminna om att om någon glömmer att lägga
parkeringstillståndet i bilen och får ett betalningsföreläggande kan detta hävas utan kostnader
inom 20 dagar. Tills vidare sker detta genom hänvändelse till Pär Söderblom, Granitstigen 6
tel. 581 744 11 och om han inte är tillgänglig till Göran Inestam Porfyrstigen 18 tel. 581 703
07. Observera att även besökare måste lägga ett parkeringstillstånd i bilen. Det kommer även
att finnas ett antal tillstånd för servicebilar som servar inom området, kontakta Pär eller
Göran om ni behöver ett sådant.
På den östra parkeringen har rutorna målats med samma bredd 2,25 m som de ursprungligen
hade. Med denna bredd ryms 23 bilar. Det har dock kommit önskemål om att öka bredden till
2,5 m d.v.s. samma bredd som på den västra parkeringen för att underlätta in- och urstigning
främst från större bilar. Styrelsen har beslutat att öka bredden trots att man därmed tappar 3
platser.
Sommarstädning
Sommarstädningen har kommit igång och vi vill uppmana alla att deltaga, det handlar ju om
ett gemensamt intresse att hålla området prydligt.
Lekplatserna
Den årliga besiktningen har genomförts och några smärre åtgärder skall vidtas.
Underhålls och förnyelseplan
Arbetet har inletts och styrelsen efterlyser personer inom samfälligheten som kan ha
erfarenheter av sådana och kan medverka vid framtagningen.
Skada på garage
Som de flesta säkert observerat har en bil kört sönder en gavel på västra garagen.
Polisanmälan har gjorts och en skadeanmälan har sänts till Trafikförsäkringsföreningen. En
slutlig lagning skall ske så snart som möjligt.
Sommarstädning
Resp. styrelsemedlem utser underhållsansvarig som:
- Väljer lämplig dag
- Kallar sitt arbetslag i god tid
- Kontrollerar att det finns bensin till gräsklipparna.
Nyckel till förrådet finns hos resp. styrelsemedlem
Arbetsuppgifterna är:
- klippa gräs
- tömma papperskorgar
- plocka skräp
En trevlig sommar önskar
Styrelsen
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