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1 Städdag                                                    

Den 6:e maj, kl 10.00, är det dags för vårens 
städdag. Vissa kommer att smygstarta den 5:e 
för att hinna klart med allt. De två stora sakerna 
som ska fi xas är att bredda kurvan vid 31-33:
an och att renovera boulebanan. Andra saker 
på dagordningen är att riva ur inredningen i 
jordkällaren för att Anticimex ska kunna sa-
nera utrymmet. Därför måste ni som har saker 
i jordkällaren senast den 5:e maj ha tagit bort 
detta, kvarlämnda saker kommer att slängas. Ef-
tersom inget intresse för att sköta pumpen och 
dammen fi nns kommer dammen att fyllas med 
jord och blommor kommer att planteras. Fläk-
rummen håller åter på att fyllas med all sköns 
bråte, trots att det inte är tillåtet Därför kom-
mer de på städdagen att tömmas på sitt inne-
håll, Ta därför hand om era saker ni ev har där 
innan den 5:e maj. Cykelförråden ska städas ur, 
därför uppmanar styrelsen er att ta ut era cyklar 
för att underlätta städningen. Nytt för i år är 
att innan städningen sätter igång så ska en 
gemensam genomgång av arbetsuppgifterna 
hållas. Detta för att få en bättre och effektivare 
städning. Genomgången hålls på baksidan av 
gårdshuset kl 10.00. 

2 Vår/försommarfest
Den 2:a juni hålls det vår/försommarfest i 
gårdshuset. Festen arrangeras i miljögruppens 
regi och föreningen bjuder på fi ka med dopp. 
Mat och dryck medtages själv. Festen sparkar 
igång kl 16.00. Alla medlemmar är välkommna!
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3 Avensbokshäcken
Elströms, som sköter föreningens trädgårdar 
kommer enligt årsstämmans beslut att beskära 
avensbokshäcken på övre gården i juli eller 
augusti. Höjden på häcken är beslutad till ”pap-
perskorgshöjd”.

4 Informationsmöte
Den 8:e maj, kl 19.00, kommer ett informa-
tionsmöte, att hållas i gårdshuset. Givetvis får 
vem som helst komma lyssna men informatio-
nen är främst inriktad till nytillkommna med-
lemmar.


