Hej alla
på förekommen anledning eftersom vi haft lite problem med porten till vårt garage vill vi bara
säkerställa att alla gör rätt vid in- och utpassering. Detta gäller de som har fjärrkontroll i sina bilar. Vid
in- och utpassering med hjälp av dessa ska man endast trycka på 1:an en gång och sedan inte göra
mer. Porten stängs sedan per automatik. Man ska alltså INTE trycka på någon av de andra två
knapparna på fjärrkontrollen alls! Då de som tittat på porten haft svårt att hitta något direkt fel och efter
samtal med Anders på Sundprojekt idag, så anar vi att det är ett sk "handhavande fel". För att kunna
utesluta annat fel vill vi därför gå ut med denna information så att vi kan undanröja att någon ev gör fel
med sin fjärrkontroll. Visar det sig att porten ändå fortsätter strula framöver, kommer vi givetvis att
felsöka ytterligare.
Sen vill vi komma med en vädjan då det gäller våra gästparkeringar. De är just gästparkeringar som
mycket frikostigt är avgiftsfria och får nyttjas av våra gäster i upp till 5 timmar. Det är alltså inte tillåtet
för boende i huset att stå på dessa parkeringar för mer än i- och urlastning alt om man snabbt har ett
ärende i sin lägenhet. Detta gäller även bilar som står registrerade på annan person än boende i huset
men nyttjas varaktigt av den/de som bor här. Alla som har önskat att få parkeringsplats i antingen
garage eller markplan ska ha fått detta så det ska inte finnas någon anledning för oss boende här, att
stå långa tider dagtid som kväll/nattetid på gästparkeringen. Är det någon som inte fått parkeringsplats
eller önskar en andra plats, vänligen kontakta styrelsen.
Vi har tyvärr även problem med personal från hemtjänsten som ställer sina privata bilar under
arbetstid på vår gästparkering. (obs gäller inte när de är och besöker vårdtagare i huset, då det
givetvis är helt ok att de nyttjar dem för sina tjänstebilar)
Vi hoppas att vi alla kan hjälpas och att respektera det som gäller kring våra gästparkeringar, så att vi
kan få ha dem kvar:)
Sist men inte minst, ni har väl inte missat vårt "gårds-mingel" den 11/9 kl 15.00 Har ni inte redan
anmält er så gör det på anmälningsblanketten som sitter till höger om hissen) Välkomna!
Önskar er alla en trevlig helg!
Brf Thulepark 2 / Katia Dahlberg

