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Öppettider felanmälan via telefon 

   
Måndag 08:00 – 10:00    
Tisdag  08:00 – 10:00      
Onsdag  08:00 – 10:00   
Torsdag  08:00 – 10:00   
Fredag  08:00 – 10:00  
   

Kontoret är stängt under juli månad 

 

Ändrade öppettider under sommaren 
Under sommaren har förvaltningskontoret ändrade öppettider. Under juni och 
augusti är kontoret öppet mellan 08.00-10.00. I juli har kontoret stängt, felanmälan 
är öppen mellan 08.00-10.00. Det går även bra att maila din felanmälan på 
felanmalan@jupiter1.se 

 

Märk upp era cyklar i parken och i cykelrummen 

Vi skulle uppskatta att ni under sommaren tittar till era cyklar som står parkerade. 
Många cyklar saknar omvårdnad, och tar plats för andra som skulle vilja parkera 
sin cykel. Vi vill att ni märker upp era cyklar så vi kan rensa bort de som saknar 
ägare. Gröna stripes för uppmärkning finns att hämta i påsrummet på 
Grindtorpsvägen 15, du sätter fast det runt styret på era cyklar som skall vara kvar. 
Vi vill att du skall ha märkt upp din cykel innan den 16 augusti. 
Ni kommer även få en avisering i brevlådan om detta.   
 

Matning av fåglar i föreningen 
Som många har noterat har vi fått ett allt större problem med måsfåglar runt 
föreningen och speciellt i föreningens park. Vi vet att många tycker om dessa och 
matar gärna fåglarna, vi vill be er att sluta med matningen.  
Vi har boende som inte kan vara ute på sina balkonger då fåglarna attackerar, 
likaså har vi barn som inte vågar vara på lekplatserna då de har attackerats. Vi 
kommer behöva vidta åtgärder med fåglarna men en första åtgärd är att sluta mata 
dessa.  
 

Beskärning av träd i parken. 

Vi kommer i slutet av juli utföra beskärning av träden i parken, fokus kommer 
ligga på träden mot Grindtorpsvägen.  
 
 

 

 

 

Förvaltning och styrelse önskar er en riktigt skön sommar. 
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