
 
 
 

 
 

MEDLEMSMEDDELANDE nr 3, sept 2019 

HÖSTENS STÄDDAG  

Lördagen den 12 oktober är det dags för höstens städdag i föreningen. 
Informationsblad om starttid m.m. kommer att sättas upp i portarna. Tag tillfället i akt 
och träffa grannarna samtidigt som du gör en insats för vår gemensamma utemiljö! 
Som vanligt bjuder vi på förtäring i form av dryck och grillat. 

 

LEDIG ODLINGSLOTT  

Det finns en ledig odlingslott – tag kontakt med Elise Vuori Perez (port 39) om intresse 
finns att ta hand om en odlingslott. 

 

LEDIGA P-PLATSER 

Det finns lediga p-platser inför hösten. För mer information se föreningens hemsida, 
kölistor.  

 

ASPEN VID LEKSTUGAN - BORTTAGEN 

Nu är båda asparna vid lekstugan borttagna. Den ena aspen, som var rötskadad, föll 
under vinterns storm. Den andra aspen som också var rötskadad är borttagen sedan i 
somras. Jord för att fylla ut gräsmattans håligheter kommer att beställas under hösten. 

 

KLIPPNING AV HÄCKARNA 

Klippning av häckarna kommer att ske i närtid. Klippningen avser såväl bredden som 
höjden. Under årens lopp har häckarna vuxit till sig så pass att rännstenen framför 
häckarna inte har kunnat sopas och underhållas på rätt sätt.  

 

 



 
 
 

 
 

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING 

Föreningen har, som tidigare meddelats, installerat ett hjärtstartare i tvättstugan. 
Hjärtstartaren är helautomatisk och en röst berättar för användaren hur och vad som 
skall göras. Hjärtstartaren är nu även anmäld till hjärtstartarregistret – gå in via 
följande länk för mer information: https://www.hjartstartarregistret.se/#/63389/ 
Styrelsen undersöker intresset och möjligheterna att erbjuda föreningens medlemmar 
utbildning i hjärt- och lungräddning samtidigt som information ges om hjärtstartaren. 
Vi återkommer i denna fråga. 

 

”TAGGAR” 

Jan-Eric påminner om att lämna in de gamla (svarta) ”taggarna” till portkodslåsen. 
”Taggarna” (tillsammans med uppgift om lägenhetsnummer) kan lämnas i den gröna 
brevlådan i tvättstugan.  

 

OVÄLKOMNA BESÖKARE 

Vi påminner som vanligt alla om att vara uppmärksamma på okända personer som rör 
sig kring garagen eller på gårdarna. Vid misstanke om pågående brott – ring 112.  

 

FRÅGOR ELLER HJÄLP MED NÅGOT? 

Har ni några frågor så finns alltid vårt journummer, där vi svarar eller återkommer så 
snart vi kan. Alla kontaktpersoner och nummer finns anslagna i respektive port. 

 

 

Med en förhoppning om en härlig höst! 

Styrelsen 


