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Tillfälliga jordhögar 
Under balkongprojektet hade vi två stora 

jordhögar där medlemmar kunde jordslå 

växter. Nu ska högarna bort och det är 

viktigt att du som har någon planta kvar tar 

hand om den.  

Bakom 13, nära stora vägen, kommer det i 

sommar att finnas en hög med jord, en med 

”singel” - det som finns närmast 

husgrunden - och en hög med runda stenar. 

Där är det fritt fram att hämta för dem som 

vill fylla på med singel mot husgrunden 

eller jord i rabatten. 

 

Städdagen 10 maj 
Tack till alla som var med på städdagen 

den 10 maj. Flera medlemmar gick ihop 

och gjorde fint på de allmänna utrymmena 

vilket var mycket kul att se. Det bidrar till 

att hålla kostnader nere och att göra 

området ännu mer attraktivt. 

 

Garaget 
Renoveringen fortgår och styrelsen vill 

tacka alla som bidrar till att det fungerar så 

väl med de tillfälliga parkeringarna. 

 

Öppettider förvaltning sommar 
Veckorna 29-32 är kontoret bemannat 

måndagar och fredagar. Felanmälan görs 

som vanligt och förvaltaren finns 

tillgänglig för medlemmar vid behov. 

 

 

Vår nya förvaltare 
Samarbetet med föreningens nya förvaltare 

går mycket bra och vi har en ständig dialog 

om att förbättra området. Närmast på tur 

står en renovering av ”sittmuren” runt 

lekplatsen mellan 9an och 10an. Vi håller 

också på att ta in offerter för att genomföra 

fönsterbyten i tvättstugorna. 

 

Skrivelser till styrelsen 
När du lämnar en skrivelse till styrelsen så 

var noga med att skriva namn och 

kontaktuppgifter annars är det omöjligt att 

återkoppla och dokumentera. 

 

Intresserad av styrelsearbete? 
Snart drar valberedningen igång sitt jobb att 

hitta styrelsemedlemmar inför höstens 

stämma. Kontaktuppgifter till 

valberedningen finns på föreningens 

hemsida. Ring gärna någon av oss i 

styrelsen så berättar vi gärna hur det är att 

sitta i styrelsen och hur vi jobbar.  

 

 

 

 

Trevlig sommar önskar styrelsen! 
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