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Delning av fotbollsplanen.

Flugor och lukt!

Många av de som bor nära fotbollsplanen upplever det
som störande när bollen sparkas hårt i staketet. För att
göra den mindre intressant för ungdomar att använda,
så beslöt årsstämman att planen ska delas av på
mitten.

Sommartid så är det extra viktigt att du förpackar
soporna ordentligt så att inte en del ramlar ut när du
stoppar in påsen. Är det matrester så börjar det snart
att lukta och samla flugor. Det lockar också kråkor och
råtter. De vill vi alla slippa!

Styrelsen jobbar med frågan, men den är inte helt lätt
att lösa. Eftersom det är en lekplats så måste det vi
sätter upp vara barnsäkert. Samtidigt så ska kostnaden
vara rimlig.

Stäng locket till djupbehållaren efter dig!

Det kommer att kosta att störa grannarna!

Ställ inte soppåsen utanför behållaren. Det finns tre
ställen till att kasta sopporna på inom vårt kvarter. Gå
till någon av dem i stället!

Störningsjouren G4S rycker ut ett par gånger i
månaden efter att någon har ringt och klagat på
störande grannar.Detta sker alltid nattetid.
En utryckning kostar normalt 2000-3000 kr. Om G4S
konstaterar att det är störande ljud från en lägenhet så
kommer vi att lägga kostnaden på månadsavin.
Vi får alltid en rapport från G4S som visar vem som har
varit störande.
Om du planerar en fest, som du tror kan bli störande,
så informera dina grannar. Ett bra sätt att öka grannsämjan!
Vi har också fått klagomål på störningar från festlokalen. Även här kommer kostnaden för utryckning att
debiteras den som hyrt lokalen.

Ibland går det inte att öppna locket. Oftast beror det
på att någon pressat in en kartong som sätter sig som
en propp. Det finns en särskild container för kartonger
vid Tre Källors väg 21.

Byte av lås till garaget!
På grund av att det förekommer obehöriga i garaget,
och att inte ett antal nycklarhar lämnats tillbaka, så
kommer vi att byta låset till garaget. Det innebär att
alla senast måndagen den 3:e oktober måste ha
hämtat ut en ny nyckel. Antalet nycklar är begränsat till
en nyckel per parkeringsplats. Din gamla nyckel skall
lämnas tillbaka annars förlorar du din
depositionsavgift.
Nycklar går att hämta från och med den 12:e
september hos Kundcenter.

Trapphus och våningsplan.

Dumpning av grovsopor.

En del av de boende tycks tro att det här är ett extra
förråd. Så är det inte!

Det finns boende hos oss som tycks tro att det är
helt i sin ordning att ställa ut ex.vis spis och kylskåp
utanför porten. Det här kostar oss stora pengar!!

Av bl. a. brandsäkerhetsskäl så får inga saker förvaras
i trapphus och våningsplan. Det gäller även
dörrmattor.

En dumpad spis kostar upp till 3.000 kr att få bort.
Torra brännbara sopor kostar minst 1.000 kr för EN
pappkasse. (grundavgift + vikt / volym).
Miljöfarligt avfall (målarfärg, bildäck, kyl och frys)
kostar jättemycket att få bort, SAMT att det kan bli
miljövite för föreningen på 100.000-tals kronor!

Fastighetsskötaren kommer att plocka bort det som
lämnats här. Ett meddelande om att så skett stoppas i
brevinkastet.

Inbrott!
Alltför ofta är det inbrott i förråd, cykel- och
barnvagnsrum. Hör du någon som håller på att bryta
sig in så ring polisen, tel. nr. 114 14.
Någon har använt sig av en vinkelkap för att komma
in in i branvagnsrummet på Skarpbrunnavägen 17.
Det måste ha hörts av många! Hoppas någon ringde
polisen.

Fortsätter det här kommer vi bli tvugna att höja
alla avgifter med flera 1.000 kr per år!
Vi har en Återvinngscentral i Fittja där sådant här ska
kastas. Kolla SRV’s hemsida för öppettider m.m:
http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/AVC/

Det här blev ett nummer med mycket sopor och
förmaningar. Hoppas att nästa nummer kan bli mer
positivt!
Vi har i alla fall fått en fin plantering vid
restaurangen!

Rensning av cykel- och barnvagnsrum.
Under september kommer det att ske rensning av
dessa utrymmen. Allt som inte hör hemma där
kommer att tas bort och förvaras i tre månader innan
det kastas. Är det uppenbart skrot kastas det direkt.
För att säkerställa att inget som du vill ha kvar rensas
bort, så bör du märka det med namn och lägenhetsnummer.

Hemsidan.
Kolla gärna på vår hemsida, http://www.trekallor.se,
som vi försöker hålla uppdaterad. Välkommen med
förbättringsförslag till mathias.axner@trekallor.se

Om du har synpunkter på det här numret av
Infokällan skicka ett mejl till
sa.lindblom@trekallor.se

Kundcenter
Kornvägen 18, Hallunda
Öppettider:
Mån-tor kl. 9.00 - 12.00
Tor kl. 16.00 - 18.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00

