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Avgiftsbeläggning för besöksparkeringar
För att komma tillrätta med problemet med fulla besöksparkeringar har Styrelsen
beslutat att avgiftsbelägga dessa. Detta kommer också att gälla för
husvagnsparkeringarna. Föreningen inför genom detta liknande arrangemang som
våra grannföreningar vidtagit.
Avgiften kommer att kunna betalas genom två parkerings-appar: Parkster och
SMSPark. Avgiften kommer att vara 3,00 kr per timma och 25,00 kr per dygn.
Skyltning kommer att sättas upp.
Avgiftsbeläggningen införs 1 maj 2017.

Grovsopor
Samhall kan hjälpa boende med bortforsling av grovsopor under dagtid och
mot en betalning. Kontakta Sami Papula, Samhall (072-570 27 48) för denna
tjänst och överenskommelse om dag och tid.

Föreningsstämma 2017
Brf Drittelns föreningsstämma 2017 kommer att hållas 15 maj 2017, kl. 18.30 i
Kvarterslokalen. Kallelse, dagordning och årsredovisning beräknas skickas ut i
slutet av april. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan delta i
föreningsstämman, så skriv in datumet i era kalendrar.

Brf Dritteln:s Nyhetsbrev genom e-post
Styrelsen vill påminna om möjligheten att få information rörande Brf Dritteln via epost. I dagsläget har 34 medlemmar skapat konto för detta och vi ser mycket gärna
att det blir fler.
För att få notifieringar via e-post, ska du/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 Drittel:n 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.

Hoppas vi ses på föreningsstämman!
önskar Styrelsen

