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Styrelsen
Mohammad Saiady – Ordförande
tel. 0725-003022 / brevlåda 115
Ansvar för ekonomi

Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg
Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65

PARKERING

FELANMÄLAN

En av de nya parkeringsautomaterna
har monteras upp i området.
Föreningen har nu avtal med Dukaten
som sätter upp nya skyltar i området, vi
visar respekt för skyltar och
hastighet i område. Föreningen
kommer även att få ytterligare en
betalningsautomat för att underlätta
betalning. Timtaxan kommer att höjas
till 5 kronor per timma
men månadsavgiften kommer vara den
samma som tidigare, 60 kronor per
månad.
Parkering är endast tillåtet för boende i
föreningen och gäster.

I de fall det uppstår problem och
boende behöver gör en felanmälan
ska detta göras till HSB. En
felanmälan kan göras på deras
hemsida
https://www.hsb.se/ostergotland/fela
nmalan/ eller på telefonnummer
013-240200. Vid akuta fel under
helger och kvällar ring på
telefonnummer 020-1401616.

GULA HUSET
Micke Snäll – Ledamot
tel. 0735-047209 / brevlåda 13
Ansvarar för hemsidan, nycklar och
taggar
Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö

Åsa Fallman – Ledamot
tel. 0702-512999 / brevlåda 61
Ansvarar för Gula Huset
Göran Lindell – Ledarmot
tel. 0737-871602/ brevlåda 77a

Det nya bokningssystemet i Gula Huset
är inom kort installerat. Bokning av
tvättstuga, lokal och bastu & solarium
kommer ske digitalt. Bokningar kommer
att kunna göras via mobiltelefon,
dator men även på plats i Gula Huset.
Tydliga instruktioner kommer att delas
ut så att alla kan använda det nya
systemet som det är tänkt.
Ni som bokar och använder den
gemensamma lokalen och bastun ska
städa och återställa den som den var
när ni kom. Nya checklistor kommer att
sättas upp gällande städningen i Gula
Huset.

FRIKÖP AV TOMTRÄTT
Den process som styrelsen har haft
med kommunen gällande friköp av
tomträtt har tyvärr inte resulterat i
något friköp. Det svar som
kommunen har lämnat är att till
hänsyn till det rådande ekonomiska
läget för kommunen har ett beslut om
att inte medge friköp fattats. Detta är
ett skriftligt avslag som inte går att
överklaga.

VÄRME
Alla som anmälde att de hade kalla
element har fått detta åtgärdat och
det ska nu fungera. För att ventilerna
inte ska kärva behöver de
motioneras, man ska vrida på
termostaten till noll och sedan
tillbaka till önskat läge.

UTEPLATSER
Mailadress:
Vin-tunnan@hotmail.c om

www.vintunnan.com

Vårt område ska se fint ut .
Boende i föreningen har ett ansvar att
sköta om sina uteplatser, häckar och
staket. Mer om detta går att läsa i
föreningens stadgar som finns på
hemsidan. I de fall någon behöver hjälp
med underhåll går det bra att kontakta
styrelsen för mer info, allt arbete som
utförs bekostas av boende.

Trevlig vår
önskar
Styrelsen

