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Hej!   
Hoppas sommaren har varit bra trots dessa tider med att tänka på att hålla avstånd! 
 
Vår nya förvaltare Castor har kommit bra in i vår förvaltning. I samband med övergången blev det 
en del krångel och missförstånd med betalning av månadsavgiften till ny betalningsmottagare. 
Vi hoppas att det ändå har löst sig för de flesta. Har du frågor om dina betalningar kontaktar du 
Castor.  
 
Du får inte mata fåglar eller andra djur  
Vi påminner igen om vikten att respektera att det inte är tillåtet att mata fåglar eller djur på gården 
eller din balkong! Mat och fröer drar till sig skadedjur. Det vill ingen av oss boende drabbas av. Vi 
har redan problem med att fåglar bygger bo i panelen. 
 
Flaggstänger 
Du har säkert lagt märke till installationen av två flaggstänger på området som ett trevligt inslag. 
Under advents- och juletider kommer det att monteras en ljusslinga som skapar extra stämningsfull 
belysning. 
 
Laddboxar för elbil  
Styrelsen jobbar nu för att ta fram en investerings- och installations-plan för 
laddboxar. Preliminärt installeras de i slutet av året. Mer information kommer. 
 
Gästparkering med avgift 
Det förekommer att våra parkeringar nyttjas av de som inte har någon anknytning till fastigheten. 
Styrelsen har beslutat att likt många andra fastighetsägare införa avgift på våra gästparkeringar. 
Tidplanen är ännu inte fastlagd. Om du som boende önskar hyra bilplats kontaktar du Castor.  
Skulle efterfrågan på bilplatser öka väsentligt kommer Styrelsen att se över möjligheten att utöka 
antalet platser att hyra. 
 
PostNord - Flytt av brevlådor 
Då vårt område, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, inte lämpar sig för biltrafik är vi nu ålagda av 
PostNord att flytta postlådorna till gemensamma platser som ska vara tillgängligt från fordon. 
Detta för att underlätta PostNords utdelningsverksamhet. Vi har nu påbörjat arbetet med att 
kunna gruppera brevlådorna i brevbärarens körriktning. Nya brevlådor monteras och nuvarande 
blir kvar vid dörr. 
 
 
Snart dags för motorvärmare för bilen 
Viktigt! Du får inte lämna kvar elsladden i motorvärmaruttaget om 
bilen inte är ansluten. Här gäller stränga elsäkerhetskrav och det 
betraktas som en brottslig handling att utsätta någon för livsfara. Tänk på att det finns barn i området. 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen 

 


