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LADDBOXAR FÖR ELBIL  

Föreningen har nu installerat laddbox för elbil på åtta p-platser om någon har planer på att 

skaffa/har elbil. Månadshyran är 300 kronor och det tillkommer en avgift på 2 kronor per 

använd kilowattimme. Hör av er till styrelsen om ni är intresserade. 

Vi vill samtidigt poängtera att de eluttag som sitter på parkeringsplatserna idag enbart är till för 

motor-/kupévärmare och att användning för annat syfte kan leda till att avtalet sägs upp.  

 

ARBETE MED VENTILER  

Har ni lagt märke till den röda sprinten på elementens termostat? Den ska 

sitta där eftersom injusteringsarbetet ännu inte är funktionskontrollerat. 

Detta kommer att ske under vintersäsongen och sprinten kommer sen 

monteras bort av en behörig tekniker. Om ni plockar bort den innebär det 

en extra kostnad för föreningen. 

 

GALLERGRIND 

Under de senaste åren har genomfarten från Lantmätarvägen upp mot Byggmästarvägen och 

upp mot nybygget på Bagarvägen ökat. Det har lett till ökat slitage på föreningens grönområden 

då folk genar över gräsmattorna och även till en ökad känsla av otrygghet. För att komma till 

rätta med detta funderar styrelsen på möjligheten att sätta upp en grind i portalen mellan B- 

och C-huset. Grinden skulle täcka portalens bredd och höjd men kunna öppnas med nyckel för 

passage. Vi vill gärna höra från er medlemmar vad ni tycker om den här lösningen så skriv ett 

mail eller lämna en lapp i lådan vid styrelserummet. 

 

MEDLEMSRABATT 

Tack vare en medlem med kontakter har vi slutit avtal med 

byggvaruhuskedjan K-Rauta vilket ger medlemmar i Brf Prosten 12% 

rabatt på inköp av varor i deras lagersortiment. Det hemliga lösenordet? 

Uppge ”Brf Prosten” alternativt vårt kundnummer 5491421. 

 

HEMESTER 

För er som stannar hemma i sommar och vill sysselsätta er i parken har 

föreningen köpt in två krocket-set och två kubb-set ni kan låna. Redskapen 

förvaras i cykelförråden tillsammans med grillgallren och nyckeln till 

vattenutkastet. Tänk på att ha vatten till hands när ni grillar om det blir torrt i 

parken. Ställ tillbaka sakerna i förrådet när ni är klara så att andra kan använda dem 

också. 

 

SOMMARLOV 

Den 23 juni har styrelsen sitt sista möte innan sommaren men du kan självklart få tag på oss 

via mail eller telefon även under sommaren. Styrelsearbetet återupptas 4 augusti. 

 

Vi önskar alla medlemmar en underbar sommar med 

mycket sol och bad.  

 

Kom ihåg att tvätta händerna och hålla avståndet!  


