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Snö & halkbekämpning
Nu har det redan varit vinter ett tag och det första snökaoset har redan kommit 
och gått över. Vi hoppas att du redan lagt märke till att vi även i år har avtal för 
att få inte bara parkeringarna, utan även gångarna mellan husen plogade. Visst 
är det trevligt att slippa ploga själv!

Tänk bara på att det fortfarande är du som fastighetsägare som ansvarar för 
trottoar / gångväg framför ditt eget hus. Visserligen plogas snön bort, men det 
blir lätt halt ändå. Då är det du själv som måste halkbekämpa med salt eller 
grus så att inte folk trillar omkull.

Parkeringsplatserna är tidvis väldigt hala. Vi har diskuterat
möjligheten att salta här, men dels har det ofta varit för
kallt för salt, och dels har vi det problemet att vi inte
har någonstans att förvara eventuellt vägsalt.

Gå därför försiktigt på parkeringen om det är halt!

Underhåll av garagen och parke-
ringsplatsen
Vi har under året som gått målat om resten 
av linjerna på parkeringsplatserna, samt 
bytt ut plåtar på cirka hälften av garagen. 
Under nästa år så fortsätter vi det arbetet.

Om du ser något som behöver underhål-
las, till exempel en rutten bjälke (vi har 
tyvärr hittat sådana) eller trasig lampa, kontakta någon i styrel-
sen så meddelar vi dem som vi anlitat för underhåll.



Garagestädning 
Det är snart jul och många som är lediga. Kanske är det dags att 
städa ur garagen? Tänk på att det inte är tillåtet av brandmyndighe-
ten att använda ett garage som förråd. Inget brandfarligt får förvaras 
i garage. En uppsättning extra fälgar / däck
är tillåtet.

Vi har sett en del bilbatterier som ligger
här och där. Det är rätt farligt, eftersom de
kan börja läcka. Daniel (se nedan) kan hjälpa
till att ta hand om dessa om du vill!

Parkering 
Vi får inte parkera någonstans i hela om-
rådet utom på vår parkeringsplats. Det 
finns ett                               vaktbolag 
som                  sätter               böter. Det 
är                      kommunen           som
gör          detta       och alltså      inget 
som          vi kan         göra          något
åt.

Dessutom                               är det väl 
inte trevligt                         med bilar 
som blockerar för oss andra som går, 
cyklar eller kör i området, eller hur?

Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i styrel-
sen genom att besöka oss eller skicka ett mail. 

Styrelsen består av: 
Ola Montán  Ordförande  Ola@harakarr.se Vågmästarevägen 9 
Ann-Margret Mattisson  Sekreterare  Ann-Margret@harakarr.se Vågmästarevägen 25 
Anita Sandberg Kassör  Anita@harakarr.se Brännmästarevägen 29 
Daniel Morovic Suppleant Daniel@harakarr.se Tvättmästarevägen 23 
Alf Knutsson  Suppleant  Alf@harakarr.se Tvättmästarevägen 9 
Peter Nilsson  Valberedning   Brännmästarevägen 1 
Kaj Jönsson   Valberedning   Vågmästarevägen 16

önskar vi i
styrelsen!
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