
 
 

K l a c k s p a r k e n 
_____________________________________________ 

 
Nyhetsbrev för medlemmarna i Klackringens Samfällighet. Detta  
informationsblad kan även läsas på http://www.klackringen.se. 

 
Ansvarig utgivare: Styrelsen, Klackringens Samfällighet 

___________________________________________________________________________ 
 
¤ Snöröjningen 

Det företag som har haft hand om snöröjningen inom vårt område ska sluta. 
Han har erbjudit sig att leta upp en efterträdare. Styrelsen kommer att ha 
ett möte med den nya entreprenören för att kunna påverka priset och hur vi 
vill att han ska skotta.  

Återkommer när vi vet vem det blir! 

 

 
 
 
 
¤ Grannsamverkan 

Styrelsen har bestämt att gå med i projektet "Grannsamverkan". Läs mer på 
http://www.samverkanmotbrott.se/

  

http://www.klackringen.se/
http://www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkan.html


Kontaktpersonerna – Per Karlsson, Maria Olsson, Ronny Persson, Fredrik 
Westergren och Henrik Urfors – kommer att gå en kurs den 24/1 kl. 18.00. 
Mer info efter det mötet… 

Läs gärna igenom broschyren som följer med detta nummer av 
Klacksparken! 

¤ Ny kontaktperson på kommunen 
 
Eva-Lena Torudd har slutat på Tekniska kontoret och hennes ärenden har 
tagits över av Torsten Rosenqvist. Vi för en dialog med honom angående 
lekplatsen och dräneringsarbetena. 
 
 

  
 
 
¤ Rabatterna vid garagen 
 
Dessa ska färdigställas till våren då tiden inte räckte till under senaste 
städdagen. Rabatterna ska grävas ur samt det ska läggas duk och hämtas 
makadam/singel. 
 
¤ Ventilationsrengöring 
 
Oscar Hansson VVS har fullt upp för tillfället och har inte tid för oss förrän 
vecka 7 2011… 
 
Vi återkommer med mer info, mm 
 
¤ TV-kanaler 
 
Vid felanmälan ska man vända sig direkt till Assist! Nyttja även deras 
hemsida för att se ifall det är driftstörningar i vårt nät. 
 
¤ Parkering 
 
…görs vid garagelängorna, ej inne på Klackens Södergränd och Klackens 
Långgränd. Endast pålastning och avlastning får ske inne på KS och KL – 
allt för att vi alla ska kunna komma fram, däribland även ambulans, mm. 
 
 
 
 



¤ Genomfart 
 
Kör man in på KS o/e KL så är tanken att man ska backa tillbacka i samma 
riktning som man kom ifrån samt hålla en hastighet av ca 15 km/h – detta 
gäller även de som lämnar eller hämtar! 
 
 

 
 
 
¤ Hemsidan – http://www.klackringen.se
 
När vi bytte till det nya webhotellet så försvann en del info pga. av att det 
förra ”hotellet” inte kunde erbjuda en smidig övergång – arbetet med att 
lägga tillbaka ALL den info görs löpande men är något tidsödande…men 
hemsidan är i alla fall uppe igen sedan några månader tillbaka! 
 
All viktig info läggs upp här. Har du frågor eller undrar över något – kolla 
FAQ som uppdateras löpande. 
 
Kom gärna med konstruktiva idéer samt bidra med bilder/text/mm. 
 
 
¤ God Jul o Gott Nytt År tillönskar – sent om sider - vi alla våra 
medlemmar! 
 
 
 

 

http://www.klackringen.se/

