Välkommen till Predikanten södra samfällighet och BRF Predikanten

Välkommen!
Vi i styrelsen för Predikanten Södra samfällighet vill hälsa Dig/Er välkomna till Ert nya
boende. Här kommer lite information och bra-att-veta angående området. Vår förhoppning är
att detta kan bidra till att ge alla boende i föreningen ett bra och trivsamt boende.

Predikanten Södra Samfällighet består av 29 enskilda fastighetsägare och BRF Predikanten
som utgörs av 15 lägenheter.

Styrlesen 2019/2020:
Ordförande: Fredric Saltin, Kullavägen 29. Mobil 070-374 55 00
Övriga Ledamöter:
Roland Edlund, Kullavägen 25. Mobil: 070-315 21 36
Ingrid Blom, Kullavägen 91. Mobil: 070-278 87 27 (BRF repr)
Eva Karlsson, Kullavägen 41. Mobil: 070-200 12 82 (BRF repr)
Anja Nilsson, Kullavägen 107. Mobil: 070-610 55 51
Lokalvärdar:
Katarina Magnusson, Kullavägen 85. Mobil: 0730-611 285
Marlene Bickham, Kullavägen 109. Mobil: 070-365 83 95

Hemsida
Föreningen har en egen hemsida, www.kullavagen.se. Där hittar ni information om området
och samfällighetsföreningen. På hemsidan kan också alla boende på vårt område samt ”övre
Kullavägen” boka våra gemensamma utrymmen; bastu, övernattningslokal och kvarterslokal.
Användarnamnet är: kullav(Ert nr) och startlösenordet är medlem2008. Logga in och byt till
eget lösen under Mitt konto uppe till höger.

Soprum
Det är viktigt att sopsorteringen sker enligt anvisning i soprummet, då återvinningsföretaget
annars debiterar oss extra.
• sortera soporna enligt skyltar ovan respektive tunna i soprummet.
• följ anvisningarna i soprummet för den typ av sopor du ska slänga.
• Vik ihop kartonger för att spara plats. Stora emballage (från tex möbler och TV) forslar ni
själva till återvinningstationen.
• Sopor som inte får slängas i soprummet som tex lampor, möbler, virke, lysrör, betraktas
som grovsopor.
Grovsopor får inte ställas i soprummet utan var och en får själv forsla bort grovsopor till
återvinningscentralen eller spara dem till nästa vårstädning då vi alltid beställer en
sopcontainer.
Närmaste återvinningscentral är på Klockarbäcken (5 min med bil). För öppettider se anslag i
soprummet.

Kompost
Finns på utkanten av vårt område. Där får boende på vårt område slänga löv och gräsklipp.
Övrigt t ex julgranar, buskar, blommor slängs av var och en på närmaste återvinningscentral
på Klockarbäcken.

Katter och hundar
Ni har förstås Ert husdjur kopplat utomhus eller under tillsyn för de små barnens skull så att
inte sandlådor och lekstuga används som toalett.

Cykelförråd
På området finns två garage där ni kan vinterförvara era cyklar.

Lekplatsen
På vårt område finns en lekplats med bl a gungor, rutschkana och lekstuga. Det finns också
inköpta sandlådeleksaker som alla barnen på området kan leka med.

Redskapsförråd
Föreningen har köpt in olika redskap som behövs för diverse trädgårdsarbete som t ex krattor,
tippkärror el- och motorgräsklippare. Dessa finns att lånas vid behov. Bensin till gräsklippare
står var och en för.

Parkering
Alla boende har ett eget garage och det finns möjlighet att hyra motorvärmareplats. Kontakta
ordförande för att ställa dig i kö.
Vi gör vårt bästa för att undvika trafik inne på området. Bilparkering inne på områdets
gemensamma ytor samt cykelbana är inte tillåtet annat än för i och urlastning. Detta för att
undvika olyckor och lämna plats för utryckningsfordon.

Vårstädning
Varje vår arrangeras en gemensam städdag av vårt grönområde. Det är också då som
sopcontainer, jord och grus beställs till oss boende. Observera information om vad som får
slängas i sopcontainern i samband med vårstädningen. Efter genomförd städning bjuder vi på
fika.

Internet
Samtliga bostäder i föreningen har en fiberanslutning på 250 mbit hastighet som ingår i Er
avgift till föreningen. Som nyinflyttad måste Ni däremot själva kontakta Telenor på 020222 222 för att registrera Ert namn och personnr för internetanslutningen på Er adress. Ni
kontaktar också Telenor vid felanmälan eller köp av tilläggstjänster till Ert bredband.

Avslutningsvis, välkommen att höra av dig till oss i styrelsen om du har frågor, funderingar
eller förbättringsförslag.

