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Vi hälsar nya medlemmar välkomna 

Mikael Ivarsson 

Riaz och Sirkku Silvan 

 

 

 

 

Pierre Sjölund, Ordförande 
E-post: pierre.sjolund@visiret.se 

Bertil Tallinder, Sekreterare 

Britt Karlander, Ledamot 

Florence Hasse, Ledamot 
Mobil: 070-485 66 24 

Robin Eriksson, Ledamot 

Kumar Viktor, Suppleant 

Viktiga datum 

Nästa styrelsemöte 

2016-04-27 

Årsstämma 

2016-04-19 kl. 19:00. Alla 

hälsas välkomna. 

Parkeringsinformation 

Föreningen har sagt upp avtalet med P-Service och tecknat avtal med Apcoa. 

Apcoa har även avtal med våra grannföreningar Varpen och Varpen 2 samt 

Brabo Stockholm på hjälmvägen där de ronderar 4 gånger per dygn. Det 

innebär att kontrollen hos oss kommer att bli effektivare än den varit tidigare. 

Styrelsen kommer inom kort att dela ut 2 tillstånd till alla som hyr en p-plats. 

Det ena tillståndet har samma nummer som den p-plats du hyr. Den ska 

placeras väl synligt genom vindrutan i din bil. Det för att ingen ska 

okynnesparkera på din p-plats. Det andra tillståndet använder din besökare för 

att parkera på någon av besöksparkeringarna. Ni som inte hyr p-plats får 

endast tillståndet för era besökare. 

Det är mycket viktigt att du alltid har ditt parkeringstillstånd i din bil när du 

står parkerad på din p-plats för att parkeringsvakten ska se att rätt bil står 

parkerad på din p-plats. Står en bil på din p-plats och inte har 

parkeringstillstånd synligt genom vindrutan kommer den bilen att lappas. 

Styrelsen hoppas därmed att servicen till dig som medlem ska bli bättre. 

 

Komposten 

Använd gärna komposten för att kasta sådant som blir mull och kan 

återanvändas i våra rabatter. Vi sparar pengar genom att vi slipper köpa in 

jord. Men för att komposten ska kunna fungera är det viktigt att inte kasta i 

sådant som tar lång tid att brytas ner. Det finns en skylt med information om 

vad som får kastas och inte.  

 

Vid stopp i avlopp 

Föreningen har tecknat avtal med Svanströms EL & VVS. Får ni stopp i något 

avlopp måste Svanströms anlitas. Anledningen är att dom ska utreda vem som 

orsakat stoppet. Om stoppet sitter i föreningens del av stammarna så betalar 

föreningen för rensning. Det är inte tillåtet att anlita någon annan firma pga. 

försäkringsfrågor. 


