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Avgiftshöjning 

Styrelsen har på budgetmöte tillsammans med 
Riksbyggen beslutat om en mindre höjning av 
månadsavgiften på 2% fr.o.m. 2020-04-01. 

Detta pga. att våra fastigheter blir allt äldre 
och kräver större underhåll, nu senast 
renoveringen av taken på våra 3or. 

Bokning lokal och bastu 

Styrelsen har beslutat att på prov återinföra 
den tidigare möjligheten att boka 
samlingslokalen i kortare pass samt öppna 
dörren med bokningstaggen på läsaren vid 
bastudörren. 

Nu bokas samlingslokal och bastu tillsammans 
på samma pass. Behöver du lokalen mer än 4 
timmar kan du boka upp till 6 pass i följd. 

Om du finner lokal eller bastu misskött när du 
ska ta ditt pass, kontakta omedelbart 
områdesvärd för kontroll och dokumentation. 

Den som bryter mot ordningsreglerna och inte 
klarar av frihet under ansvar kan komma att 
stängas av för framtida bokning. 

Lediga parkeringsplatser 

För tillfället finns det flera lediga 
parkeringsplatser, både med och utan 
motorvärmarplint. 
Kontakta vicevärden om du är intresserad. 

Droppskydd 
Då föreningen har drabbats av flera fuktskador 

vill vi påminna om vikten av att ha droppskydd 

under diskmaskin, kyl/frys och diskbänk. 

Årsmöte och städdag 

Datum för årsmöte är satt till den 12/5 och 
vårens städdag blir den 9/5. 

Kallelse och mer information kommer senare. 

Sopsortering 

Det är viktigt att vi hjälps åt att vika ihop alla 
förpackningar så att så mycket som möjligt 
ryms i kärlen.  
Ju färre tömningar desto lägre kostnad.  

Kompostpåsar finns att hämta i soprummet 
och skall användas! 

Biltrafik inne på området 

Biltrafik inne på området ska bara ske om 
absolut nödvändigt och då i gångfart. 
Vi har många små och snabba barn som kan 
dyka upp när och var som helst. 
Parkering är inte tillåtet annat än för i och 
urlastning. Ställ inte ditt fordon längre än 
nödvändigt då det kan hindra 
utryckningsfordon. 

Föreningens hemsida 

Som vanligt vill vi påminna om vår hemsida. 
På www.timotejen.se finns mycket nyttig 
information för såväl nyinflyttade som de som 
bott här länge. 
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