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TALLBARRET
 
Vid senaste styrelsemötet behandlades bl a

Gästparkering
Den som har för avsikt att nyttja gästparkeringen för en längre tid skall kontakta Sören Antonsson (kassör) för 
upprättande av hyresavtal. Hyreskostnaden är 200,- kr/månad.

Snöröjning
Vid snöröjning och sandning av parkeringsplatserna ska vi i möjligaste mån flytta bilarna för att underlätta för 
traktorarbetet.
Det är också viktigt att vi håller vägarna inom området fria från kälkar, leksaker m m.

Motorvärmarstolpar
Vi har konstaterat att låsen på ett antal motorvärmarstolpar har tagits bort och dessutom är de flesta olåsta och i vissa 
fall har elsladden lämnats kvar i motorvärmarens eluttag.
Med anledning av detta vill vi förklara att Samfälligheten (styrelsen) friskriver sig från ansvar.

Biltrafik
Flera klagomål har inkommit på biltrafiken utanför garagelängorna. Särskilt utanför de korta garagelängorna är det 
väldigt trångt, vilket medför risk för kollisioner.
För att minimera risken för detta föreslår vi att biltrafiken mellan fyrkanterna upphör. Det innebär att
Boende på 26:an använder sin in- och utfart och samma gäller boende vid 28:an resp 30.
Genom att vi använder våra egna in- och utfarter försvinner genomfartstrafiken mellan fyrkanterna och därigenom 
minskas risken för sammanstötningar.

Vinterskötseln av sophusen
På förekommen anledning vill vi påminna om vinterskötseln av sophusen. För allas trivsel är det viktigt att reglerna 
efterföljs.

 
Fr o m 1 oktober ansvarar varje fastighet för städning och tillsyn av sophusen under en bestämd vecka enligt ett särskilt 
städschema på anslagstavlan i sophusen.
Städveckan innebär att man

-          ser till den allmänna ordninneen in oh  runt soh uset
-          ser till att innea håsar lineeer runt sohrärlen oh  att det är frintt från snö oh  sandat hå 
betonehlattan utanför soh uset.
-          efer tömninneen sohar eoleet oh  ser till att allt ser bra oh  rent ut.

Ansvaret för städningen lämnas över till grannen på söndag kväll.

Regler för hushållsavfall
De stora sopkärlen är avsedda för hushållsavfall och ska inte användas för att kasta skrymmande kartonger, trämaterial 
mm.
Beträffande sopkärlen för matavfall har det blivit mycket bättre men tillslut påsarna för att lukten ska minimeras.
ATT HYRA!
En motorvärmarplats finns att hyra på 26:ans parkering till en kostnad av 300,-/mån. Kontakta undertecknad.

Vi önskar alla en GOD JUL och GOTT NYTT 
ÅR!
Styrelsen


