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Parkeringsinfo

Från 1 November gäller det ny P-platserna.

Extra märkning av parkeringsplatserna 
finns i skåpet under eluttagen,  där 
parkeringsplatserna nummer finns på en  
gult markering.

För att hitta sin egen P-plats kan ni hittade 
den på avgiftsavin.

Man parkera mellan stolpe uttget och 

Bilplats – kö

Kontakta RB 0771-860860

Det finns även som en digital kö på deras 
hemsida, man skapar ett konto och ser 
lediga objekt. 

https://riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko

Info om uttagen:

Dessa insatser har temperaturstyrda, 
elektroniska tidur som känner av 
yttertemperaturen och anpassar därefter 
inkopplingstidens längd, max 3 timmar. De
repeterar inställd tid varje dygn. 
Jordfelsbrytare och personskydds-
automater har en jordfelskänslighet på 30 
mA.

Lämna inte laddkabeln i uttaget!!!

Guide vanliga fel:

 - Jordfelsbrytare har löst ut.

Fel på elsladden, prova byta sladd.

Fel i motorvärmaren, låt någon annan med 
fungerade bilvärmare prova ditt uttag

Fel på kupevärmaren, prova utan

För hög effekt, ställ ner effekten på 
kupevärmaren.

Om inget av ovanståden punkter löser ditt 
problem, fel anmäl stolpen till Riksbyggen:
0771-860860

vill påminna att arbete inte är klart än. 

Tyvärr blev parkeringsplatserna felmärkta 
och det har ställt till med parkerings-
problem.

Bilen ska tillsvidare stå kvar på sina 
"gamla" platser och det går att använda de 
nya eluttagen.

Information om när bytet till de nya 
platserna sker, kommer att delas ut senare.



Stöld i Samlingslokalen

I våras har det varit inbrott i samlings-
lokalen och vår tv blev stulen och även en 
klädsel till en fåtölj. Händelsen är 
polisanmäld.

Soprum

I soprummet finns kärl för Hushållssopor, 
Matavfall, Papper förpackningar och 
Tidningar.  Utanför soprummet finns det 
kärl för Metall och Glas, färgat och ofärgat
glas sorteras var för sig.

Alla sopor ska därför läggas i avsett kärl, 
sopor som ställs bredvid hämtas inte utan 
de får någon granne/föreningen ta hand 
om.

Grovsopor ska lämnas på ÅVC på 
Klockarbäcken eller Strömpilen.

Exempel på grovsopor är trasiga möbler, 
köksredskap, tallrik och andra keramik 
saker, all elektronik, bil batterier, 
lösningsmedel, färg- och lackrester osv.

Tvättstugan

Styrelsen vet att det sker tvätt efter 23:30 i 
tvättstugan och det är inte tillåtet. Upphör 
inte detta måste föreningen åtgärda det. 

Följ bokningssystemets regler noga, då 
undviker du onödiga konflikter med 
grannarna och bidrar till att skapa ett 
trivsamt boende för alla.

Respektera de bokade tiderna och tvätta 
inte på andra tider än tvättiderna!

Anmäl genast om du upptäcker fel på 
maskinerna.

Låt tvättstugans inventarier och 
städmaterial vara kvar i tvättstugan.

Rökning på området

Du som röker - tänk på att det inte ser 
snyggt ut med fimpar överallt och glöm 
inte att små barn och husdjur kan vara 
nyfikna på allt som ligger på marken.  

Lämna inte kvar fimpar, burkar eller andra 
askkoppar.

För allas trevnad är det viktigt att vi tänker 
på vår utemiljö genom att hålla rent och 
snyggt utomhus. Vi slänger t.ex. inte 
fimpar, snus eller annat skräp på gården 
eller utanför våra entréer.

Glöm inte vår hemsida.
På www.backenhus1.se där hittar ni mer 
information




