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Informationsbrev mars 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 vid några tillfällen observerats att det hamnat trädgårdsavfall och större 
wellpappskartonger i behållarna vilket inte är tillåtet. Vi har alla samma ansvar att se till att 
det hela fungerar. Alternativet är fler tömningar vilket innebär högre kostnader.  
 
Parkering 
Ett avtal med Carpark kommer att träda i kraft inom några veckor. Till alla hushåll kommer 
två tillståndsbevis att delas ut. Tillståndet skall ligga väl synligt i bilen när den är parkerad på 
någon av våra markerade p-platser. Parkering är ej tillåten utanför dessa. 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. 
Observera att även besökare måste lägga ett parkeringstillstånd i bilen. Det kommer även att 
finnas ett antal tillstånd för servicebilar som servar inom området.  
För att underlätta ordning och övervakning kommer linjemålning att ske på den östra 
parkeringsplatsen så snart vädret tillåter. Skyltar kommer att sättas upp dagen före målningen 
så att vi kan undvika hindrande bilar när målningen görs.   
 
Staket vid sopbehållarna 
För att undvika olyckor på grund av att barn springer över vägen mellan sopbehållarna och 
intilliggande buskage kommer ett staket att sättas upp parallellt med Geologivägen. Senare 
kommer marken runt behållarna att ställas i ordning med plattor, gräs och buskar.  
 
Beskärning av buskar 
För att samordna det hela ber styrelsen att alla som har önskemål om beskärning av buskar 
skriftligen anmäler detta till Pär Söderblom så snart som möjligt. 
 
Vårstädning 
Vårstädningen kommer att gå av stapeln lördagen den 26 april med start kl. 10. Samling sker 
vid förrådet. Sandsopning kommer att göras tidigare samma vecka. För att underlätta detta 
ber vi att alla sopar ut sanden från vägkanten mot mitten av vägen framför sitt hus. 
 
Skadegörelse 
För att få en sammanställning av skadegörelse i området uppmanas alla att lämna information 
om sådan till Kent Knochenhauer, Marmorstigen 14. När det hände, var, vad som hände samt 
vem det drabbade. 
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