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Tillfälligt parkeringstillstånd så att släkten kan hälsa på
Vi närmar oss årets semesterperiod och Styrelsen har därför beslutat att det kan utfärdas
tillfälligt parkeringstillstånd för upp till 1 vecka och utan kostnad.
Kontakta vår vicevärd (Jan Ove Åberg) för att få detta och uppge då
- Registreringsnummer
- Tidsperiod
- Motivering för parkeringstillståndet
Dessa uppgifter behövs för att undvika parkeringsböter.

Gå inte miste om information – anmäl dig!
Styrelsen vill påminna om att alla boende bör anmäla sig till Dritteln News omgående.
Pappersutgåvan kommer snart att upphöra vilket gör att du kan gå miste om viktig
information. Gör till vana att gå in på www.dritteln.ac.se och läs de senaste
uppdateringarna om vår förening.
För att få notifieringar via e-post, ska ni göra följande:
På Brf Dritteln:s hemsida – gå till ”Bo på Dritteln” och därefter ”Skapa konto”. Där ska du/ni
fyll i: Användarnamn, E-post adress (den e-post adress dit du vill att Brf Drittelns
nyhetsbrev ska skickas), Adressnr (nummer på Ersbodavägen- Styrelsen behöver denna
information för att veta vilka som får eller inte får information via e-post).
Klicka sedan på ”Skapa nytt konto”. Du/ni kommer därefter att få Brf Dritteln:s nyhetsbrev
till den e-postadress du/ni angett.
Obs! Du/ni måste vara anslutna till Internet via Drittelns nätverk för att detta ska fungera.

Lösspringande djur
Ni som har husdjur, Styrelsen vill påminna om att de ska de vara i koppel när de vistas ute.
Tyvärr har vi många lösspringande katter i området som går in i bostäderna och tar sönder
saker. Det kan vara katter från andra bostadsområden men för allas trevnad, håll ditt djur i
koppel. Tänk på att DU kan bli skadeståndsskyldig!

Fina fotbollsplaner runt om i Ersboda
På grund av skador som skett på bilar när personer spelat fotboll på grönytan vid
odlingslotterna så hänvisar Styrelsen all fotbollsspelning till någon av fotbollsplanerna kring
området.

Eget ansvar
Som tidigare beslutats så påminner Styrelsen att föreningen avsäger sig allt ansvar vid
olyckor som skett via:



grillning på balkong
studsmattor och pooler

Hoppas alla får en fin och avkopplande
sommar/Styrelsen

