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  Snöskottning p-plats 

Vi vill bara påminna om att det är respektive p-
platsinnehavares ansvar att skotta undan snön på sin 
egen p-plats. Tänk även på att köra in hela vägen 
fram i rutan och att parkera bilen rakt. Då 
underlättar vi för grannbilarna när de ska parkera. 

 

  Renovering av bastun 

Skötselgruppen är nu klar med renoveringen av 
bastun. Så nu går det åter igen att boka bastun!  

 

  Hjälpsamma grannar! 

Ett STORT TACK till alla personer som var ute och 
hjälpte till med snöskottning inom området, 
puttning av bilar som kört fast m.m. onsdagen den 
5/12 då det var snöstorm. För många känns det bra 
att vara en del av denna trevliga grannanda. ☺ 

 

  Takarbete 

På grund av rådande väder har den sista etappen 
av takarbetet skjutits upp tills vidare. Uppstår det 
problem med taken så anmäl detta omgående till 
vår vicevärd Eleonor Nordell. 

 Besöksparkering stängs av 

Besöksparkeringen som är längs vägen måste 
tyvärr stängas av tillfälligt tills vidare pga 
rådande snöväder. Vägen blir alldeles för smal 
när de stora snöhögarna ligger på gatan vilket 
resulterar i att bilisterna använder trottoaren som 
körbana. Vi vill även påtala att det inte är tillåtet 
att parkera bilar på trottoaren, inte ens ”några 
minuter” eftersom de gående då tvingas att kliva 
ut i körbanan.  

 

  Snö på taken 

Var uppmärksam för rasrisk från taken då det är 
mycket snö som hänger över på vissa ställen. 
Takskottning utförs just nu på de ställen där det 
anses vara riskfyllt. Det är föreningens ansvar att 
ta hand om takskottningen, medlemmarna får 
därför inte skotta taken själva. De nya 
takpannorna är sköra och ska enbart 
beträdas vid behov och av behörig personal! 

Tänk också på att när ni beträder taken så finns 
ingen försäkring som täcker vid en eventuell 
skada. Varken olycksfall- eller hemförsäkring 
täcker er skada när ni är uppe på taken. 
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 Renovering av föreningslokal 

Just nu pågår planeringen till 
renoveringsprojektet av föreningslokalen för 
fullt. Från och med sista januari 2013 är det inte 
längre möjligt att boka lokalen. Vi tar tacksamt 
emot hjälp från medlemmar som vill hjälpa till 
med renoveringen. Kontakta Niklas Grabler i 
skötselgruppen vid intresse eller för mer 
information. 

 Motioner  

Nu är det dags att lämna in motioner. En motion 
är ett mycket bra sätt att framföra sina åsikter på. 
Att skriva en motion är att vilja påverka eller 
förändra något. Om du vill att föreningen ska 
arbeta för en speciell fråga kan du påverka 
genom att skriva en motion till föreningens 
årsstämma. Endast ett ärende per motion och du 
kan lämna in så många motioner du vill. 
Motionen måste lämnas in till styrelsen 
SENAST den 28 februari. 

 

Nya bostäder på Tuvvägen 

Nya bostäder ska byggas mellan Tuvvägen och 
Valla gränd. Haninge kommun bjuder in till 
samråd mellan 2012-12-12  tom 2013-01-16. Gå 

gärna in på kommunens hemsida för att ta del av 
detaljplanen. www.haninge.se/tuvvagen. Där kan 
ni även lämna in era synpunkter. 

  Expeditionens öppettider 

Expeditionen har julstängt from 18 dec 2012 
tom 6 jan 2013. Expeditionen öppnar åter igen 
7 jan. Vid akuta fel kontakta vicevärden eller 
någon av styrelsens ledamöter. Skulle behov 
finnas av att tillkalla jourfirma, får detta endast 
göras efter godkännande av vicevärden eller 
styrelseledamot. 

Friggs nyheter via e-post 

Det är fortfarande några få medlemmar som 
inte anmält sig till Friggs Nyheter, styrelsen 
uppmanar resterande medlemmar att anmäla sig  
till Friggs Nyheter via e-post genom att skicka 
ett mail till nyhetsbrev@frigg277.se 
Ange ert hus nr och namn i mailet. 
 
 

Styrelsen 
Önskar er alla God 

Jul 
och  

Gott Nytt År!  


