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Den härliga sommaren går mot sitt slut, men mål-
ningen av det röda plusets garage och förråds-
längor är ännu inte klar. Det görs därför en kraft-
ansträngning! TISDAG 5/9 17.30 ses vi utanför 
tvättstugan till det röda pluset. Vi går man ur 
huse och hjälps åt att slutföra målningen och ser 
gärna att också boende på det grå pluset kommer 
ner och tar en pensel. Då kommer det 
att gå snabbt att få allt färdigt. Det är 
Per Lindström, Joakim Halin och Chis-
toffer Yourstone som håller i trådarna 
vid målningsarbetet. 
Vi lottar även nu ut en weekendresa till de som 
varit flitiga. 

Respektera besöksparkeringarna! 
 
Det har under en längre tid varit problem med för 
”få” besöksparkeringar. Det har visat sig att det är 
boende på området som i förhoppningsvis oför-
stånd nyttjat de få besöksparkeringar som finns 
för egen del.  
Det har även inkommit klagomål från grannområden 
att boende från vårt område även nyttjar andra 
områdens besöksparkeringar. Det är fullständigt 
oacceptabelt.  
Ett agerande som inte varit helt uppskattat av våra 
grannar.  
Det kostar pengar med tomma parkeringar, likväl 
som att anlita vaktbolag. Det hamnar på våra egna 
och grannars månadsavier.  
 
Så ring Britt Höglund på Riksbyggen  
(tel 159615) och boka motorvärmarplats.   
 
 
 
 
 
Ps!  
Grannområden har lovat att ställa upp med motor-
värmarplatser om de inte räcker till.  
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Angående ansökan om tillstånd att utföra 
byggnationer. 
 
Styrelsen vill påminna alla boende på Rosettvägen 
om, att enligt stadgarna får inte bostadsrättsha-
vare utan medgivande från styrelsen företa för-
ändringar i lägenheterna. Till lägenheterna räknas 
även den mark som ingår i upplåtelsen. 
 
Med andra ord, om ni funderar på att göra för-
ändringar inomhus/utomhus, bygga altan eller för-
råd, staket, ta upp fönster eller dylikt skall en 
ansökan med ritning lämnas in till styrelsen. 
Om man bygger utan styrelsens godkännande kan 
man bli ålagd att återställa lägenheten/uteplatsen 
till ursprungligt skick. Styrelsen har även till upp-
gift att innan beslut fattas om avsevärda föränd-
ringar, inhämta de närmaste grannarnas godkän-
nande. 
Beslut gäller efter det att styrelsen behandlat 
din ansökan. 
Minst 3 ordinarie ledamöter måste samtycka för 
att beslutet skall vara giltigt. 
Till hösten kommer styrelsen att upprätta riktlin-
jer för altan och förrådsbyggnader för området.  

Vår internetuppkoppling 
 
Uppgraderingen av vårt nätverk är nu avklarad och 
ny hastighet till internet är 100 Mbit/s. För att 
det hela skulle fungera var vi tvungna att komplet-
tera med en ny konverter i våra lägenheter (utom 
de boende i vinkelhusen). Men allt verkar ha gått så 
smidigt som man kunde hoppas på, och inga större 
driftsstörningar blev det heller. 
Om ert internet ännu ej fungerar  –kontakta IT 
ansvariga.  

Och till sist...vi har fått beröm från IL Recycling:s killar som hämtar material hos oss.  
Hårdplast/metall/färgat/ofärgat glas har till och med fått betyget mycket bra!  

Trevligt att våra ansträngningar uppmärksammas.  


