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Kommunen inför parkeringsavgift på gatorna 
Efter beslut hos kommunens trafiknämnd kommer nu parkeringsförbud att generellt införas på 
Kungsängsgatan, Siktargatan, Muningatan och Tullgarnsgatan från 2 oktober.  

I de parkeringsfickor som finns kommer avgiftsbeläggning att införas i syfte att förhindra 
långtidsparkering och göra dessa bättre tillgängliga för våra besökare. Där får fordon 
parkeras, dock högst i 24 timmar i följd under vardagar utom dag före sön- och helgdag. 

Avgift, 5 kronor per timme, kommer att utgå under vardagar mellan 08:00 och 18:00. 

Föreningarna i Industristaden har alltsedan december 2006 vid flera tillfällen uppvaktat 
kommunens ansvariga för trafikmiljön hos oss och påtalat de problem vi dagligen upplever. 
Efter sedvanlig långbänk har nu äntligen beslut fattats, som förhoppningsvis kommer att 
innebära att stora förbättringar uppnås. 

Våra stickgator kommer även att parkeringsregleras 
De stickgator som går in mot det så kallade ”torget” ägs och skall förvaltas gemensamt av alla 
föreningarna i Industristaden (dvs föreningarna de två huskomplex som JM bygger och de två 
som Skanska bygger). 

Vi har haft ett antal möten mellan representanter från alla inflyttade föreningars styrelser och 
även från JM och Skanska. 

När nu kommunen bestämt hur man ska reglera parkeringen på gatan har vi kunnat gå vidare 
och finna en lösning på hur stickgatorna ska hanteras. 

Parkeringen på våra stickgator ska vara förbehållen oss lägenhetsinnehavare och ett särskilt 
parkeringstillstånd kommer att utdelas som ska ligga i bilen. 

Eftersom våra stickgator inte är tänkta för permanent parkering utan snarare ska ge möjlighet 
till angöring under kortare tid, har vi enats om att dessutom införa en parkeringsavgift dygnet 
runt. Det kommer att bli en låg avgift under de första timmarna för att sedan stegvis öka. 

Övervakning och utdelande av p-bot kommer att skötas av ett parkeringsbolag. 

JM håller för närvarande på att slutförhandla med ett parkeringsbolag och vi återkommer med 
mera information så snart hela regelverket är fastställt. 

Gulblinkande varningslampa finns i garaget 
Den indikerar att garageporten är i rörelse och skall underlätta för trafik på väg in eller på väg 
ut att ta hänsyn till varandra. 
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Soprummet behöver fräschas upp 
Styrelsen diskuterar att göra en uppfräschning av soprumment genom att grovstäda och måla 
golvet. 

Vi beklagar dessutom att förståelsen för vad vi får lämna i soprumment och hur vi skall 
sortera de olika fraktionerna hos många brister. Kartonger viks dessutom inte alltid ihop. 

Många blev upprörda över att ”någon” ställt 
in ett glasskåp i soprummet i tron att det 
skulle bortforslas av någon annan. Det 
försvann dock snabbt efter att det lyfts ut 
samt påpekats på våra anslagstavlor. 

Sköts inte sopsorteringen rätt, kommer vi att 
påföras stora extra debiteringar, vilket 
naturligtvis också kommer att påverka med-
lemmarnas månadsavgifter. 

Vi hoppas alla förstår att det är viktigt för 
allas trevnad att vi sköter denna känsliga och 
viktiga fråga på ett bra sätt. 

Vattenfall byter ut fjärrvärmeledningarna 
Vi har varit i kontakt med ansvariga på Vattenfall Värme som nu håller på att byta ut rören 
som lades ner för 40-50 år sedan.  

Detta sker genom att lägga provisoriska rör uppe på gatan under den tid kulvertarna rivs. Man 
beräknar att allt kommer att vara klart i mitten av oktober. 

Man har lovat att vår bilutfart kommer att fungera under hela tiden. 

På onsdagen 17/9 stängdes dessutom både värme och varmvattnet av utan att vi fått förhands-
information. Som väl var så återkom värmen under kvällen. 

Vattenfall ber så mycket om ursäkt för att man inte informerat styrelserna eller boende om 
vad som planerats eller pågick. 

Nya i föreningen 
Victoria Sörsten har övertagit lägenhet B21 efter Jeanette Bäcklund och Torbjörn Skogsmark 
och tillträdde 2 september. 

Inga Finell övertar lägenhet B23 efter Aslög Tråvén och tillträder 8 oktober. 

 
Vi önskar alla våra nya medlemmar varmt välkomna till föreningen. 


