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Städdagen präglades av gemenskap och fest
Tack alla ni, som hade tillfälle att delta i städdagen den 6 maj, för er medverkan till att vårt närområde blev städat och snyggt och att dagen gav oss en känsla av gemenskap och fest.
Ett särskilt tack vill vi rikta till Noomi och Andrej Rosén, som anmält att de inte kunde delta men
som istället bidrog till festen genom att bjuda på tre sorters hembakta, läckra bakverk.
Under eftermiddagen kom flera förslag om att styrelsen skulle arrangera flera (grill-)träffar i vår del
av parken. Något att tänka på och planera för. Vi återkommer.

Kodlåsen till soprummen och cykelgaragen
Nyligen har vi fått kodlåsen installerade till soprummen och cykelgaragen. Tanken med denna
investering är, att göra det enklare och säkrare att komma in i och ut ur dessa utrymmen. Koden till
låsen är densamma, som till entréportarna. Nyckelbrickorna/tagsen går emellertid inte att använda
för att öppna de nya kodlåsen.
I händelse av strömavbrott kan du låsa upp och öppna dörrarna med din lägenhetsnyckel eller
använda låsvredet på insidan av dörrarna.

Säkerheten på våra vägar i parken
Den tillåtna maxhastigheten på vägarna i parken är 20 km/tim. Tyvärr är det allt för många förare,
som inte respekterar denna fartbegränsning. Därför är trafiksäkerheten en återkommande fråga vid
vägsamfällighetens sammanträden. Under sommaren kommer flera farthinder att sättas upp på Stora
kvinns väg.
Inom vår styrelse arbetar vi med att förmå Trafikkontoret i Stockholms kommun att anlägga ett
övergångsställe vid Bergtallsvägens anslutning till vändplanen vid hjälpmedelscentralen. Vi tror att
ett markerat övergångsställe skulle bidra till ökad säkerhet genom att uppmärksamma gående och
färdtjänstbussarna om att Bergtallsvägen är en trafikerad väg och att uppmärksamma trafikanterna
på Bergtallsvägen om att man ska vara beredd på att gående kan komma att korsa vägen vid dess
anslutning till vändplanen.
Du själv kan bidra till att öka säkerheten genom att köra max 20 km/tim i parken och att du påminner dina bilburna gäster och andra besökande om att den tillåtna maxhastigheten är 20 km/tim.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas 11 juni 2012.
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