Vi i 10:an September 2017
Detta nyhetsbrev innehåller information om vad som händer i vår förening under hösten/vintern 2017. Också
en del tips och idéer till våra medlemmar som kan vara bra att veta.
Boendeparkering
Som ni säkert hört så kommer vårt system för parkeringar i området ändras en del. Det införs
boendeparkering i området fr.o.m 5/10-17. Lite kort vad detta innebär är att man som boende i området har
möjlighet att parkera sin bil i upp till 7 dygn utan att behöva flytta den med undantag för servicedagar. Det är
ingen reserverad plats utan först till kvarn gäller.
Man ansöker om tillstånd för 370:-/månad på www.linkoping.se/boendeparkering. Ett fordon per
person medges. Tllståndet är kopplat till bilens registreringsnummer. P-automater kommer även att finnas då
man inte har tillstånd att parkera på som besökare. Det kostar då 5kr/timme kl 08-22 och 1kr/timme kl
22-08. Samtliga medlemmar har fått ett informationsblad angående boendeparkering hemskickat i
brevlådan. Mer info finns på ovan nämnda hemsida.
Vi har idag 6st besöksparkeringar i området som görs om till 5st förhyrda för boende och en blir Riksbyggens.
Trapphus
Våra trapphus i föreningen kommer under hösten/vintern att rengöras för allas trevnad. En del hör av sig till
oss angående att folk ställer sina saker i trapphuset och sen inte tar bort dessa. Bra för alla i området om vi
hjälps åt att hålla ordning.
Grillar
Det har under sommaren placerats ut två nya grillar vid våra två grillplatser. Dessa har uppskattats av många
och har använts flitigt.
Återvinning
Vi får många frågor angående vår återvinning. Tidningar, glas och grovsopor återvinns vid containern
placerad mellan Åbylundsgatan 35 o 37. Batterier och glödlampor återvinns på baksidan av squaredancelokalen. Där finns en grå plåtdörr dit allas hemnyckel passar. Där finns även gröna påsar för matavfall.
Tvättstugor
Ni som använder våra tvättstugor är vid bokad tid ansvariga för att den städas efter användning. Fler hör av
sig till oss att dessa ofta är ostädade efter användning. Viktigt att vi hjälps åt att hålla rent även här
Årsstämma
Till sist vill vi påminna om att vår årsstämma närmar sig. Denna kommer att äga rum i början av november.
Anmälan, tid och plats kommer i samband med årsredovisningen som skickas ut till samtliga medlemmar.

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA EN HÄRLIG HÖST OCH VINTER

