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Parkering längs vägen 
Styrelsen har varit i kontakt med Trafikverket angående frågan att försöka bredda vägen som 
är i början av Bondegatan. Det eftersom det upplevs problematiskt att parkera där på grund 
av  
lutning i vägrenen. Svaret vi har fått är att vägen ej kommer att breddas, eftersom det kostar 
för mycket att göra det. Tills vidare får vi fortsätta att parkera som vi gör idag. 
 
Stöld i våra garage 
Det har framkommit att en av oss har drabbats av en stöld i sin garagelänga. Ett motorfordon, 
som ägdes av en boende, uppges har stulits och tjuvarna skall ha gått in via en intilliggande  
upplåst garageport och slagit sönder ett hål i en gipsskiva och därefter tagit sig in till 
fordonen.  
Vi vill gärna att alla ser över sina garageportar och skiljeväggar, samt rapporterar till styrelsen  
om ni har brister som behöver åtgärdas. 
 
Hemsidan och mejlen funkar igen 
Efter mycket om och men funkar nu både hemsidan och mejlen igen. Just nu pågår ett arbete 
att uppdatera informationen på hemsidan. Om du hittar några felaktigheter vore vi 
tacksamma om ni kontaktar oss så att vi kan rätta till det. 
 
Boka in vårens städdag 23/4 
Det är med stor glädje som vi bjuder in er alla till vårens städdag. Hoppas att så många som  
möjligt kan närvara och göra våra gator och grönytor vårfina. Mer information kommer när vi 
närmar oss! 
 
Tömning av trädgårdsavfall 
Flertalet frågor har inkommit om varför våra tunnor för trädgårdsavfall inte har tömts under  
vintern: Det är Alingsås kommun som enligt avtal med oss har ansvar för det och de tömmer 
från vecka 16/17- 46/47. Så även fast det kliar lite att sätta igång med trädgårdsskötseln 
hoppas vi att ni kan samla avfallet på era tomter till dess att tömningen börjar, eller till 
städdagen då föreningen tar in en container för trädgårdsavfall. 
 
Elterm kommer på sin årliga servicerunda 
Snart kommer Elterm ut och servar våra pannor i lägenheterna. De kommer i era brevlådor att  
dela ut separat information om när de beräknas komma. 
 
Återvinning av kartong och plast 
Då det ofta är fullt i våra återvinningskärl, speciellt med kartong och plast, undersöker vi om 
det går att organisera om så att ett kärl ersätts att et för kartong. 
 
Sandlåda och grillplats 
Vi kommer att anskaffa en sandlåda nere vid lekplatsen under våren.  
Även att göra en grillplats undersöks. Kanske kan det stå färdigt i samband med städdagen? 
 
Glöm inte att kolla era brandvarnare! 
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