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Viktigt information
Styrelsen vill informera
om att det har under årets
första kvartal förekommit
3 st inbrottsförsök + ett
lyckat.
Vi måste alla medverka till att göra det säkrare
i föreningen. Några tips till saker du kan göra..
1. Våga fråga okända personer om de
bor i huset och vad deras ärende är.
2. Om du ser ett försök till brott begås,
ring polisen direkt. Tveka inte.
3. Släpp inte in okända människor i
huset.
4. Se till att alla dörrar går i lås och
släpp inte in någon som du inte
känner igen.

Grovsoprum

Pga. återkommande misskötsel av våra
grovsoprum har styrelsen beslutat att se över
att avverka dessa. Styrelsen har informerat
om olika regler och även satt upp anvisningar
men dessa följs tyvärr inte. Senast
påträffades bland annat stora fotöljer och
soffor.

Städdag - 5 maj
Den gemensamma städdagen kommer att
hållas lördagen den 5 maj. Styrelsen
förväntar sig att minst en person från varje
hushåll deltar på städdagen.
Notera dagen i era kalendrar.

Ska du ha fest..?
För att värna om grannfriden och sömnen
hos alla boende så bör inga fester eller
liknande tillställningar hållas efter kl 22:00
på kvällstid. Då styrelsen fått mycket
klagomål på den höga ljudnivån gällande
fester och fest deltagare i bland annat
Johan Enbergsväg 40.

Parkering i passagen JE42/44
Det är enligt lag förbjudet och parkera
bilen utanför portarna för annat än på och
avlastning. Vänligen respektera detta och
när du parkerar för kortare stund så ska du
säkerställa att parkeringen inte sker på
våra stenplattor, då dessa förstörs av
tyngden.

Hemsida: www.marskalken2.se
Grovsoper kan hädanefter slängas vid
kommunens soputrymme vid T-banan eller
vid Gyllene portens grovssops utrymme vid
parkeringen.

Sotning
Storholmen kommer under våren att
genomföra den regelbundna sotningen av
våra ventilationskanaler.

Vi kommer under 2012 att publicera allt
mer material och information på
föreningens
hemsida.
Saknar
du
inloggningsuppgifter kan du kontakta
styrelsen
på
adressen:
info@marskalken2.se
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