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Nyhetsbrev, juni 2016 
 
Några förhållningsregler att tänka på! 
Om parkering. I vår bostadsrättsförening finns många barnfamiljer. 
Barnen leker givetvis utomhus när vädret tillåter det. Lekande barn 
och fordonstrafik är ingen bra kombination. Därför ska all for-
donstrafik minimeras hos oss. Av samma skäl får inte bilar och andra 
större motorfordon, såsom EU-mopedbilar, parkeras inne i vårt 
område. Vi hänvisar istället till våra besöksparkeringar som finns på 
Storvretsvägen, Skäcklingevägen och Lantjägarvägen. 
 
Om rastning av hundar. Vi kan tyvärr konstatera att hundar rastas 
inne i bostadsområdet. Notera att även skogsdungen räknas dit. Det 
är både otrevligt och ohygieniskt att rasta hundarna inom området 
och strider dessutom mot våra ordningsregler. Vi uppmanar därför 
dem det berör: Ta en promenad med era hundar. Rasta era hundar 
utanför bostadsområdet!  
 
Om hushållssopor. Föreningen har ibland haft problem med råttor i 
området. Problemet uppstår under den varma årstiden och  i  kom-
bination med dålig disciplin vad gäller sophantering. Vi har noterat 
att hushållssopor inte alltid hamnar på rätt ställe. Några typfall: 
sopor ställs utanför ytterdörren, sopor ställs bredvid sopkärlen och 
sopor kan t.o.m. hittas här och var i vårt område.  Se till att råttorna 
inte kommer åt något ätbart! Placera hushållssoporna i avsedda 
sopkärl. 
 
Kontorets öppethållande i sommar 
Föreningens kontor håller öppet på torsdagar kl. 18.00-19.00. Kon-
toret kommer dock att ha semesterstängt torsdagarna den 21 och 
den 28 juli. Ni som behöver tillfälliga parkeringstillstånd: Tänk på 
att ni inte kan förnya tillståndet i veckorna 29 och 30! 
 
Trevlig sommar! 

Skolorna har slutat och sommaren har redan gett oss några varma 
och soliga dagar! Vi önskar alla våra medlemmar en skön och av-
kopplande ledighet i sommar! 
 
Med vänlig hälsning 
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Förvaltare 

HSB: 08-608 68 34 

Skadeanmälan 

HSB Södertörn: 08-608 68 00 

info.sodertorn@hsb.se 

Skadejour 

Securitas: 08-657 64 70 

Störningsjour 

08-568 214 00 

Felanmälan Digitala tjänster 

Telia 020-240 250 
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