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Föreningens årsstämma
Årets föreningsstämma kommer att äga rum
torsdagen den 8 maj kl 19.00.
Separat kallelse kommer att skickas ut i god
tid dessförinnan.
Vårens städdag
Lördagen den 10 maj mellan kl 10.30 och
12.30 städar vi. Samling vid fontänen.
Som avslutning blir det grillad korv och
dryck, som seden bjuder.
En container kommer att vara uppställd vid
inre parkeringen mellan fredagen den 9 och
måndagen den 12 maj.
BA 107
På senaste föreningsstämman presenterade
Future-gruppen en idé med en gemensam
byggnad i statyområdet, med arbetsnamnet
BA 107. Efter presentation och synpunkter
från de boende tog föreningsstämman beslut
om att uppdra åt styrelsen att fortsätta att
utreda frågan om eventuell omdisponering
av marken i Fontänparken och nybyggnation
av byggnad innehållande gemensamhetsanläggningar samt ombyggnad av tvättstuga
mm samt att därefter återkomma till
stämman med ett nytt förslag.
Gruppen har under hösten arbetat igenom
förslaget och skickar nu ut detta på remiss
till medlemmarna.
Efter det att Ni har studerat förslaget finns
det ett frågeformulär på sista sidan. Vi vill
gärna få Era synpunkter och vi ber Er därför
fylla i formuläret och lämna det till Arne
Gustafson, BA 99, senast måndagen den 3
mars.

Promenader
Vi är några amatörmotionärer som varje
måndag (ibland oftare) kl 09.00 startar en
promenad från den sydvästra lekplatsen med
eller utan stavar. Promenaden brukar ta ca 1
timme. Välkomna att delta!
Bilparkering
På grund av att andra gäster än ”våra”
använder de få gästparkeringsplatser som
finns på den yttre parkeringen har vi vidtagit
följande åtgärd:
Parkeringstillstånden, som bifogas detta
Infoblad, skall alltid finnas på de bilar, som
står på en gästparkeringsplats. När Ni får
besökande, som vill använda en
gästparkering, ska Ni således låna ut ett ptillstånd som ska sättas på bilens insida,
synligt utifrån. Avsaknad av p-tillstånd på
bilen kan medföra böter.
Eftersom det är brist på gästparkeringsplatser kommer, vid de tillfällen då det finns
outhyrda p-platser, en provisorisk skylt att
sättas upp vid de outhyrda platserna, som då
fungerar som gästparkeringar. P-tillstånd
skall användas även på de bilar som står på
dessa platser. På 30-minutersparkeringen på
inre parkeringsplatsen erfordras inget ptillstånd.
Vi vill samtidigt passa på att meddela att
SBC, som handlägger kösystemet för pplatserna, har en ny kontaktperson: Pia
Larsson, tel 08-775 72 74.
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