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Höstens städdag 

Vårens städdag hade nog rekord i deltagare 
och vi fick massor gjort på några få timmar.  
Nu hoppas vi på samma uppslutning till 
höstens städdag som blir den 17/10. 

Parkeringsplatser och garage 

Just nu har vi endast två hyrparkeringar lediga 
och båda är med motorvärmarstolpe. 
Kontakta vicevärden om ni vill ha chansen till 
varm bil i vinter. 

Vid en nyligen genomförd brandsyn 
dokumenterades att flera garage användes 
helt eller delvis som förråd.  

Garagen får av brandsäkerhetsskäl inte 
användas som förråd. Endast fordon och 
utrustning direkt tillhörande fordonet får 
förvaras i garaget. 

Berörda garageinnehavare kommer kontaktas 
inom kort för åtgärd. 

Soprummet 

Just nu pågår en del förändringar i 
soprummet. Flertalet mindre matavfallskärl 
har bytts ut mot två större och vi har även fått 
ett nytt kärl för metallförpackningar. 

Tack vare att så många är duktiga på att 
sortera rätt har vi även kunnat säga upp flera 
kärl för brännbart vilket gör att vi sparar både 
pengar och plats i soprummet.  
I och med detta kan vi nu planera om 
placeringen i soprummet för att underlätta 
sorteringen så mycket som möjligt. 

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. 

Telia fiberanslutning 

Det nya Telia-avtalet har beräknat 
leveransdatum till början av december. 
I samband med detta kommer befintliga 
routrar och tv-boxar bytas ut. 

Avtalet som röstades igenom på årsstämman 
innebär att samtliga boende kommer få 
kollektiv TV lagom, bredband 100/100 samt 
IP-telefoni för endast 229kr/månad som 
kommer debiteras på ordinarie avi för 
bostadsrätten. 

Eventuella bindningstider på befintliga Telia-
abonnemang avslutas automatiskt när de nya 
tjänsterna aktiverats.  

Renovering av bastun 

Just nu pågår en välbehövlig renovering av 
bastun och toaletterna vid samlingslokalen.  

Renoveringen beräknas vara klar under 
september. 

Bokning av bastu och samlingslokal är stängd 
under renoveringen men de som redan har 
bokat och vill använda lokalen kan göra så 
men måste då vara medvetna om att 
toaletterna eventuellt inte är tillgängliga. 

Biltrafik inne på området 

Biltrafik inne på området ska bara ske om 
absolut nödvändigt och då i gångfart. 
Parkering är inte tillåtet annat än för i och 
urlastning. Ställ inte ditt fordon längre än 
nödvändigt då det kan hindra 
utryckningsfordon med fara för liv! 

Föreningens hemsida 

Som vanligt vill vi påminna om vår hemsida. 
På www.timotejen.se finns mycket nyttig 
information om vår förening.

 


