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INFORMATION 
 

SNÖRÖJNING 
För att inte få problem vid snösmältningen vill vi att hushåll nära en 
brunn håller koll på denna och försöker skotta rent så gott det går så 
dessa inte blir igensatta. 
 
Vi har samma snöröjare som förra säsongen. Om det är några problem med snöröjning 
kontakta Claes Wisborg på Högviltsvägen 32. 
  

SANDNINGSLÅDOR 
Föreningen har sandningslådor placerade på flera ställen i våra kvarter. Ta reda på var den 
närmaste sandlådan finns. Denna sand kan användas för att sanda gemensamma samt enskilda 
områden när det behövs. Snöröjaren är ansvarig för att fylla på sand i lådorna men kontakta 
Claes Wisborg om det är slut på sand. 
 

WEBMASTER SÖKES 
Vi tackar nuvarande webmaster (Henrik Persson) för den tid som varit och söker härmed en 
ny webmaster till förenings hemsida. Till att börja med skulle det innebära mindre ändringar 
på hemsidan, t.ex. redigera information, lägga upp dokument mm. Med tanke på sidans design 
så är kunskaper i HTML att föredra. 
Kontakta styrelsen för att anmäla intresse eller om ni har frågor. 

 
GRANNSAMVERKAN 

För att försvåra för tjuvar och skadegörare håller vi ögon och öron öppna.  
Vi samverkar och hjälps åt året runt. Meddela gärna dina grannar när du ska vara borta och 
hur de kan kontakta dig om det händer något! 
 

LÅS TILL SERVERRUMMET 
Serverrummet har äntligen fått ett lås till dörren. Den går ej att öppna med nyckeln som lånas 
ut till hyresgäster. 

HEMSIDAN 
Hemsidan har blivit uppdaterad med nya styrelsen. Vi har även lagt upp en uppdaterad 
arbetsmiljöplan. 

PARKERING HÖGVILTSVÄGEN 
Det är parkeringsförbud överallt utom vid markerade parkeringsplatser. Speciellt vid 
sandlådan utanför nr 61-63 vill vi påpeka att det är parkeringsförbud. Detta är viktigt att 
respektera detta så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram. 

PARKERING BJÖRNRAMEN OCH BJÖRNFÄLLEN 
Parkeringarna mittemot garagen är privata parkeringar som tillhör de som har garagen. 
Observera att det är parkeringsförbud på vändplanerna. 



UNDERHÅLLSPLAN 
Styrelsen ber medlemmarna på att vara uppmärksamma på eventuella underhållsbehov. 
 

 
ÖVRIGT 

Styrelsen uppmanar alla att hålla ner hastigheten i området. Detta gäller alla vägar även 
Rådjursgatan!  

Tänk även på att det kan vara sämre sikt när det byggs upp snöhögar efter snöröjningen. 

 
NYA MEDLEMMAR 

Till alla nya medlemmar som flyttat in: VARMT VÄLKOMNA! 
Vi hoppas att Ni kommer att trivas. Vi i styrelsen är öppna för frågor om det är  
något Ni undrar över. 
 
 
                                                                                   
 Till slut önskar vi Er alla en riktigt 
 
 
 

 
        
       Styrelsen 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Hälsning från brandkåren: 

Tänk på att släcka ljusen och se över din brandvarnare!! 


