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Städdagen
Nu nåir solen åintligen börj at visa sig iir det dags att

planera in vårens stiiddag som i år infallerundertvå

dagar, 1 3 och 1 4 maj. Alla krafter behövs ftir att vi
ska kunna hålla omgiuringen fin och kosbradema nere.

Ävenni som inte har ffsiken att deltaaktivt i arbetet

kan bidra med att heja på och sprida god stiimning.

Förutom det vanligatriidgårdsarbetet kommer vi att

stiida i våra olika fonad och vi vill i det sammanhanget

påpeka att det iir cyklar som ska ftirvaras i cykel-

ftlnåden. Har du placerat annat dlir maste du ta hand

om det. allt utom cyklar kommer sliingas i containem.

Allamedlemmmiirviilkomnapåkorvgrillningen
efterat.

Avisering kommer ske i portama veckan innan.

Trädfällning
Det kommer att fiillas några träd på vår gård, sty'relsen

har miirkt upp de träd som ska fiillas.

Jourtelefon
Vi kommer inom den nåirmaste tiden kunna ringa ett

j oumummer, efter hantverkare, niir nagot akut intätrar
i våra lägenheter. StJrelsen arbetar nu med att skriva

kontrakt med ett foretag som heter Jourman. Niir
detta åir klart kommer ni får mer information om hur

det går till att ringa efter [ 2ilp.

Jourman hj åilper till att koppla er till rätt foretag/

hantverkare, elektriker lor el-arbeten, WS for rör-
arbeten osv. Det iir sedan lii"senhetsinnehavaren som

betalar ft)r arbetet.

Den medlem som vill fir fortfarande anvtinda sig av

valfri firma Jourman iir till for att underlätta ftjr de som

inte vet vem eller vart de ska ringa.

10-års fest
lördagen 1 0 j uni har vi i ft reningen 1 O-års kalas !

Boka in i er agenda redan nr1 festlighetema berliknas

börja 15:00.

Planeringen rir i fuil gang och vi har massor av roliga

idöer. Vill du vara med och planera kommer du ner på

milj ögruppens möten, nåista möte iir 7 maj , kl 1 8 :00.

Nya tvättmaskiner
Nyatvättrnaskiner 2irnu installerade.

Vattenkranar
För att underlättabevattningen kommer att det rurder

våren/sommaren sättas upp ny vattenkran/vatten-

utkastare vid odlingslottema samt en vid port 3 1 .

Grovsopor
Vi har tidigare haft problem med att medlemmar

sliinger grovsopor på felaktigt sätt men nu verkar

informationen, omvad som ska sltingas var, gått fiam
ordentligt och det underlättar arbetet for dem som

ansvarar ftir grovsoprum samt kälsorteringen.
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