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Parkering
Det är viktigt att var och en ser till att tillståndslappen är väl synlig när bilen är parkerad på
våra p - platser. OK säljer klämmor som kan sättas i vindrutan för 15 kr.
Det är dags att beställa nya parkeringstillstånd, synpunkter har framförts från olika boende att
det är problem om man har två bilar och får besök. Styrelsen har därför beslutat att på prov
beställa ett antal extra tillstånd så att man kan köpa ett tredje avsett för besökare om behovet
är stort. Vi avvaktar årsmötets ställningstagande om detta innan ev. försäljning görs.
Inbrott i garage
Med anledning av att diverse verktyg stulits ur ett garage vill vi påpeka 2 saker:
1. Se till att låsa er port, i det aktuella fallet var några portar olåsta i den länga där
stölden skedde. Om det ordinarie låset ej fungerar måste man använda hänglås i haken
vid sidan.
2. Förvara inte värdesaker i garaget. Ni ansvarar själva för eventuella förluster. I ett
annat område med liknande garage stals samtliga lösa däck som förvarades där.
Underhållsplan
I det pågående arbetet med underhållsplanen har garagen inventerats. Det har då bl.a.
framkommit att underhållet under lång tid varit försummat. T.ex. är ett stort antal av de
bärlinor av trä som bär upp takplåtarna ruttna. Detta kan innebära en risk vid stora snölaster
och de dåliga bör bytas ut. Det finns andra skavanker och underhållsbehovet är stort.
Redovisning av kostnader mm. samt olika alternativ för att avhjälpa felen kommer att
redovisas på årsmötet. För att kunna få säkra uppgifter om kostnaderna kommer angripna
bärlinor i ett garage att bytas omgående. .
Nytillkomna boende
Alla nytillkomna skall anmäla detta till Ekkehart Lötzsch Glimmerstigen 28 så att vårt
medlemsregister kan uppdateras. Ni kommer även att få ett informationshäfte som handlar
om samfälligheten. Anmäl gärna via e-post lekkehart@yahoo.com
Bomnycklar
Det har varit en del krångel med låsen till våra bommar. Säkrast fungerar s.k. taxinycklar som
går till det övre låset. Styrelsen rekommenderar alla att köpa sådana. De finns att få hos
låssmeder. T.ex. kan de köpas i Bro kemtvätt och skrädderi som även har nyckelservice.
Styrelsen
Styrelsen önskar alla en god fortsättning och vi återkommer med information så snart något
nytt dyker upp. Kom ihåg det där med förvaring i garagen det är ingen säker plats att förvara
lösa saker.
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