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 Hej medlemmar!  
Årets första månader var väldigt snörik och även 
så blir årets sista. Visst är det vackert med snö 
då den ligger still och inte ställer till med besvär! 
 
Snöröjning och sandning i vårt kvarter utförs 
endast på kvarterets stora gångbanor liksom 
infarten till respektive carport. Utanför 
sopstationen på Korgmakargatan liksom övriga 
ställen som behöver skottas ligger på alla och en 
vars ansvar! Stort TACK till er som hjälper till 
med skottning för både sin närmaste granne som 
övriga! Ni är guld värda!   
 
Bilparkering 
Våra regler säger att parkering inte är tillåtet på 
våra gräs- eller gångbanor. Endast under i- och 
urlastning tillåts du att ha din bil där! En nitisk 
parkeringsvakt var i höstas dock inne i vårt 
kvarter och satte böteslappar på två bilar, vilket 
de inte har rätt till. Vårt kvarter är privat område 
och tar själva ansvar för att regler efterföljs. 
 
Vad har hänt under året och vad är på gång!? 
Våra ”fixardagar” har haft god anslutning och 
det har blivit mycket gjort för vår allas trevnad. 
Tack till er alla! 
 
Träd har sågats ner av nödvändiga skäl och att 
fräsa bort dess stubbar står på nästa års agenda. 
I början av november planterades fyra nya träd, 
en vit- och en lilablommande syrenträd, en 
Magnolia plus en bollpil och den sistnämnda står 
i kvarterets centrum mittemot flaggstången. 
 
Ett åskväder i somras slog ut vår fjärrvärme-
mätare och GEAB installerade en ny några 
veckor senare. 
Blixtljus: Den 15:e november installerades en 
ny reglercentral för värme och vatten. En 
blixtljuslampa på husknuten sattes också upp 
vilket ska larma för eventuella fel i systemet. Ser 
du blixtljuset lysa… kontakta styrelsen! 
 
Månadsavgiften: Det blev ingen avgiftsfri 
månad det här året som vi hade hoppats på! En 
tröst är att det inte blir någon avgiftshöjning för 
2011! Styrelsen föreslår oförändrad avgift under 
2011 för stämman den 21 mars.    
.  

Nyinflyttade: Två hus har fått nya ägare under 
året och föreningen hälsar de nyinflyttade 
hjärtligt välkomna till kvarteret och ser fram 
emot att träffa er på kommande stämma den 21 
mars 2011 liksom på fixardagarna nästa år! 
 
Kvarterslokalen har utrustats med ett antal nya 
bord. Lokalen har nu också ett nybonat golv som 
förhoppningsvis gör det lättare att städa av. 
En uppmaning till er som använder ljusmar-
schaller utanför lokalen – Snälla – se till att få 
bort även ljusmassan som runnit ut! Och till er 
som planerar att använda dylika, ställ dem på 
något lämpligt underlägg som samlar upp den 
rinnande ljusmassan!  
Tänk på att när du hyr kvarterslokalen att det 
städas även utanför entrén. Att tömma askkopp 
och ta bort ljusmassa liksom sopa rent framför 
entrén ingår i efterarbetet. 
 
Sopor 
Gotlands kommun vill höja sophämtningen med 
6% vid årsskiftet. Kommunens avtal att tömma 
våra kärl med tidningar, papper, plast och plåt 
har helt nyligen sagts upp och avslutas vid 
årsskiftet! Vi har jämfört olika offerter och 
beslutat att låta Östra Gotland Schakt AB hämta 
våra återvinningssopor från och med årsskiftet.  
(www.gotlandrecycling.se) 
 
Vår hemsida www.skarsliparen.nu  
har uppdaterade sidor vad det gäller regler vid 
utbyggnad och anslutning till värmesystemet! 
Har du planer att bygga om entré etc. och vill 
ansluta golvvärme till fjärrvärmenätet är det 
tillåtet efter att avtal om utökat värmeuttag har 
tecknats med föreningen. Övriga regler som 
gäller vid dylika, läser du på hemsidan och du 
som inte har tillgång till denna sida och önskar 
en utskrift hör av sig till styrelsen! 
 
TÄNK PÅ: Motioner till årsstämman ska vara 
föreningen tillhanda senast den 31 januari 2011  
och stämmans datum är den 21 mars 2011.  
 
Önskar er alla en fröjdefull jul- och nyårshelg

Styrelsen 
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