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Parkeringsplatser 
Det är för närvarande två ute parkeringsplatser lediga, nummer 8 och 9. 
Styrelsen har beslutat att platserna tills vidare kan användas för gäster till 
medlemmarna i föreningen. Alla medlemmar kommer att få en ”P lapp” i 
brevlådan. Vid användandet av de två parkeringsplatserna ska den läggas 
synligt i bilen. Platserna är avsedda för korttidsparkering. 
 
Vinterförvaring av cyklar 
Låskolvarna i städrummen har nu bytts ut så att alla medlemmar kan öppna 
städrummen. På golvet har markerats var cyklarna kan placeras. 
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Städfirman behöver tillgång till hoarna. Cyklar kan också under vintern 
förvaras i redskapsboden vid odlingslotterna. 
 
Hink och spade  
I de två barnvagns rummen finns nu snöskyffel. Utanför respektive port 
finns en hink och spade som kan används vid akut halka. Vi har bett vår 
kontrakterade snöröjare att fylla upp hinkarna vid behov. Älta kommunen 
har också ett flertal platser där man kan fylla på hinkarna (tex vid Älta IP 
och Sigfriborgsskolan). 
 
Julgranar 
Efter julhelgerna anordnar kommunen insamling av julgranar. Föreningens 
sophantering inkluderar inte julgranar dvs inga julgranar ska läggas utanför 
sopbehållaren. 
 
Gångväg från odlingslotter till parken 
Som ni kanske redan sett så har gångvägen från våra odlingslotter till 
parken delvis blivit gräsbelagd. Kommunen tillåter inte att det finns en 
planerad gångväg från kommunens mark till föreningens mark. De har 
därför gräsbelagt sin mark. Det var också planerat i detaljplanen men 
markentreprenören gjorde fel. Likaledes blev det fel med rabatter på 
kommunens mark mellan vår förening och brf Mispeln. Marken är nu 
gräsbelagd. 
Frågan är nu om vi vill ha gångvägen kvar med grus på vår del och gräs på 
kommunens del. Ett alternativ är att ha en rabatt med buskar utefter vår 
gräns mot kommunens mark. Det är också inritat på den karta som 
kommunen delgivit oss. Gångvägen blir då stängd. 
Vi kommer att tala med SMÅA i januari om hur vi önskar utforma den delen 
av tomtgränsen. Om ni har synpunkter så maila styrelse@lobelian.se eller 
lägg en lapp i föreningens brevlåda.  
 

God Jul och Gott Nytt år önskar Styrelsen 
 


