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BEHÖVER DU DIN P-PLATS? 
Styrelsen ser över möjligheten att utöka 
antalet boendeparkeringar i och med att 
det råder brist på dem inom föreningen. 
Nyinflyttade medlemmar får allt för ofta stå 
i kö för att få en plats och då under en tid 
som upplevs som allt för lång och dessa är 
inte knutna till någon specifik lägenhet. 
När en medlem flyttar från föreningen, och 
i samband med det säger upp sin parker-
ingsplats, så tillfaller platsen föreningen för 
vidare uthyrning – den följer alltså inte 
med lägenheten vid försäljningen. 

 

Inom föreningen finns medlemmar som 
hyr fler än en plats och det finns inget i 
föreningens stadgar som hindrar det. Det 
finns ej heller något som hindrar att man 
hyr en plats och sedan inte nyttjar den fullt 
ut. Det finns inget krav på att den som hyr 
en plats själv ska äga ett motorfordon. 
Vem som helst som är medlem i förening-
en kan och får hyra en eller flera parker-
ingsplatser, med eller utan elstolpe. 

Styrelsen vill passa på att uppmana de 
medlemmar som hyr en p-plats att över-
väga sitt behov och eventuellt släppa sin 
plats till bättre behövande. Har du verkli-
gen behov av mer än en plats? Behöver 
du som inte har en egen bil verkligen en p-
plats? 

 

FÖRSÄLJNING AV CYKLAR 
Under november så genomfördes som 
bekant en omfattande cykelutrensning 
inom föreningen. Dessa cyklar har nu de-
ponerats i 3 månader och kommer snart 
att skickas till skroten. Men innan dess så 
kommer cyklarna bjudas ut till försäljning 
till föreningens medlemmar.  

Anslag om detta kommer sättas upp i por-
tarna. 

NYA GÄSTLÄGENHETEN 
Pensionärsföreningen håller som bäst på 
att tömma den lokal som de har haft till sitt 
förfogande i port 227. Istället kommer yt-
terligare en gästlägenhet att iordningstäl-
las i den lokalen och planen är att den ska 
vara klar för uthyrning fr.o.m. 1 april.  

Mer information om detta kommer senare. 

DÖRRMATTOR 
Tidigare har vi hänvisat till lagen om skydd 
mot olyckor (LSO 2003:778) vilken säger 
att det är förbjudet att placera t ex möbler, 
pulkor, dörrmattor, cyklar, och barnvagnar 
i trapphuset. 

Tyvärr ser styrelsen ingen förbättring när 
det gäller att hålla trapphusen tomma från 
ovanstående och därför kommer allt som 
inte hör hemma i trapphusen att hädanef-
ter plockas bort vartefter det påträffas. 

Pulkor, cyklar och barnvagnar kan med 
fördel ställas i cykel- resp. barnvagnsrum. 
Om det står bråte eller annat som inte ska 
stå i dessa utrymmen så får ni kontakta 
styrelsen. 

ORIENTERINGSTAVLOR 
Framåt vårkanten och i samband med att 
tjälen har gått ur marken så kommer ett 
antal s.k. orienteringstavlor att placeras ut 
i området. Detta för att underlätta för be-
sökare, taxi, färdtjänst, budbilar etc. 



VAR RASTAR DU HUNDEN? 
”Det som göms i snö, kommer fram i tö”, 
är ett gammalt ordspråk. Detta blir snart 
aktuellt och då kommer all hundbajs att 
visa sig från sin allra sämsta sida. Skiten 
kommer ligga på de flesta av föreningens 
markytor och stinka.  

Därför vill styrelsen uppmana alla hund-
ägare i föreningen att plocka upp efter era 
telningar och slänga bajspåsen i någon av 
föreningens sopkorgar. 

En annan uppmaning, som även kattägar-
na tidigare har fått, gäller var man rastar 
sin hund; rasta inte hunden bland gungor, 
rutschkanor, grillplatser, etc. Se även till 
så att din hund inte pinkar på trappavsat-
serna utanför portarna.  

 

HUSHÅLLSOPOR 
En uppmaning till dig som ställer dina 
soppåsar i trapphuset – sluta med det! 

GYMMET 
Föreningens gym har under ett antal år 
varit inhyst i en lokal i port 193. Både lokal 
och utrustning har i stort uppfyllt behovet 
även om det emellanåt har inkommit öns-
kemål om mer och ny utrustning. För att 
möjliggöra inköp av kompletterande ut-
rustning så kommer gymmet att flytta till 
den lokal i port 231 där det idag finns möj-
lighet att spela pingis. Denna lokal är till 
ytan större och kommer upplevas som 
luftigare i och med att en vägg har tagits 
ner.  

Styrelsen ser inte att nuvarande pingislo-
kal utnyttjas i tillräckligt stor utsträckning, 

antalet besökare är väldigt sporadiskt jäm-
fört med antalet besök i gymmet. Därför 
upphör tillsvidare möjligheten att spela 
pingis i föreningen. 

Styrelsen önskar få in förslag på gymut-
rustning som eventuellt kan köpas in. 
Skicka ett mail till styrelsen@alfageln.net 
och ange vad just du saknar i dagens 
gym. 

Mer information om flytt av gymmet kom-
mer att anslås senare. 

 

ÖPPETTIDER  

Expeditionen och containern avsedd för 
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid 
följande datum:  

• 7, 21 mars 
• 4, 18 april 
• 2, 16, 30 maj 

När expeditionen är stängd hänvisar vi till 
styrelsen alternativt förvaltningskontoret 
på tel. 010 442 10 00 och när containern 
är stängd hänvisar vi till Peter Ideström på 
tel. 070 948 48 17 alternativt återvinnings-
centralen i Jordbro. 
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