
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA PÅ NORUMSGÄRDE! 
 

MOTIONER 
Vi vill upplysa om att sista dagen för att skicka in motioner är 
31 Mars. Så om ni har något ni önskar så se till att någon av 
styrelsemedlemmarna får motionen i sin hand innan detta 
datum. 
 
NYCKLAR 
Det är viktigt att föreningens nycklar för garage och 
källargång skrivs över vid flytt. Annars kommer du som 
fastighetsägare att få betala låsbyte. Kontakta Stefan 
Lessmark NG 20 vid beställning av nya nycklar. Endast 
styrelsen kan beställa. En borttappad nyckel för källaren 
kostar ca 200: - att låta tillverka. Garagenycklar 350: - .  
 
GARAGE  SAMT P-RUTOR  
Styrelsen har gått ut med avtal som skall skrivas under för 
den fastighet som väljer att hyra extra garage eller p-ruta. 
Detta eftersom allt för många fastighetsägare inte vetat vad 
som gäller och vilka priser det handlar om.  Man kan hyra ett 
garage för 300:- / månad och en P-ruta för 110:- 
Givetvis ingår inte båda för priset av en. Styrelsen har sen en 
tid tagit beslutet att endast underskrivet avtal gäller och inget 
annat och de fastighetsägare som inte godtar avtalet har två 
månaders uppsägningstid sen hamnar de sist i väntelistan om 
de fortfarande är intresserade av antingen garage eller P-
plats eller båda.  Just nu finns det platser lediga samt garage. 
Kontakta kassörskan om du är intresserad av något. Ansvaret 
för sopning och skottning ligger på den som hyr. Bryts någon i 
avtalet så har styrelsen full rätt att säga upp det med en 
uppsägningstid på 2 månad. 
 
GÄSTPARKERING 
Vi har hört rykten om att när katten är borta så dansar 
mössen på borden!!.  Vi rekommenderar starkt att man 
fortsätter att ha P-tillstånden synliga i rutan, annars kan det 
bli obehagliga överraskningar som kostar. Styrelsen har inte 
gått ut med att det är fritt fram som många spekulerat i utan 
tillstånden skall användas tills annat är sagt. 
 
NYINFLYTTADE 
Vi önskar dessa medlemmar mycket varmt välkomna till vårt 
fina område och vi hoppas att de kommer att trivas här. 
NG 115: Shwab Nuti och Naza Ali 
NG 76: Henrik Olofsson 
NG 136: Hardeep Singh och Ravinder Kaur  

NG 50: Sara Kündig-Weiss 
NG 190: Christian & Carina Helltén 
 
ASFALTSPLAN 
Göteborgs vatten håller på att åtgärda sättningar i deras 
avloppsrör och drar om ledningarna under planen. 
Asfaltsplanen kommer att återställas och vi kommer att passa 
på med att göra den mer attraktiv för barnen inför sommaren 
när de är färdiga. 
 
VIKTIGA DATUM 

 Kontakmannamötet kommer att ske 9:e april i 
norumsgårdens samlingslokal kl 18:30 

 Vårsstäddagen sker alltid på lördagar vecka 15 

 Årsmötet sker i Maj. Kallelse kommer 2 veckor 
innan. 

 
Här är listan på de kontaktmän som för mig är mest aktuell. 
Vänligen skicka uppdatering till Tony.T@norumsgarde.se 
om det inte stämmer i er länga. 
 

Tur 1: Peter Jönsson, 1 13:Pettersson Ann-Britt,102 

2: Ingvar Jönsson, 5 14: Niklas Söderström, 114 

3: Mikael Pohlman, 18 15: Monika Brisell, 116 

4: Björn Skoog, 22 16: Lars Sjöberg, 126 

5: Johan Silvmyr, 25 17:Christian Wulfsberg,138 

6: Kristina Bodin, 38 18: Papillero Julien, 144 

7: Jarko Heikkinen, 45 19: Per-Olov Svensson, 156 

8: Marie Schelin, 57 20: Veroje Dobrijevic, 165 

9: Roger Kjell, 63 21: Tobbe Lindskog, 167 

10: Karin Dickens, 77 22: Gunnar Antbro, 174 

11: Urpo Pahjunen, 80 23:Birgitta Friberg, 186  

12: Lars Ambjörnsson, 90 24: Lars Tengelin, 188 

 
Se till att kontaktmannapärmen följer med om ni lämnar över 
ansvaret. Varje länga har alltså en egen pärm. 
 
 
Tack för att Ni tagit del av denna information och följer de 

regler vi har för att höja trivseln i vårt område.  Vänligen 

Styrelsen.                    

Email: styrelsen@norumsgarde.se 

Nr 1 / 2013               GLÖSTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING                         Bankgiro: 342-1559
                             
 

mailto:Tony.T@norumsgarde.se
mailto:styrelsen@norumsgarde.se

