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1 Markiser                                                   

Om ni funderar på att sätta upp markiser på er 
balkong eller uteplats, ska styrelsen tillfrågas 
först, angående färgval och mönster.

2 Grovtvättmaskinen
Den nya grovtvättmaskinen har ju som bekant 
varit trasig och reparatören har väntat på reserv-
delar från Tyskland. Felet var ett trasigt krets-
kort. Nu är dock maskinen reparerad och i drift 
igen.

3 Anonyma lappar
Emellanåt dyker det i portarna upp anonymt 
skrivna lappar som ex kan handla om klagomål 
på olika saker eller händelser. Fäst inget avse-
ende vid dessa anonyma lappar och riv ner dem 
genast.

4 Reservdelar
Fel på elsystemet i fastigheterna dyker emellan-
åt upp. En del medlemmar har haft synpunkter 
på det tar lång tid att åtgärda felen. Anledningen 
till att det tar lång tid, är att föreningens elsys-
tem, precis som fastigheterna är 12 år gamla 
och i och med detta kan det ibland ta lång tid att 
få fram reservdelar.

 5 Småjobb
I vår förening fi nns det massor av små saker 
som behöver fi xas och ordnas för att våra hus 
och mark ska må bra. Medlemmarna i styrelsen 
hinner inte med allt detta eftersom samtliga 
arbetar heltid. Styrelsen vill heller inte anlita 
hantverkare i allt för stor utsträckning, detta 
för att spara pengar åt föreningen. Exempel på 
småjobb kan vara, måla våra gårdshus, olja bän-
kar, vattna gräsmattorna, vattna  blommor mm. 
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Därför, känner ni att ni har tid, ork och lust att 
hjälpa till för att hålla vår förening i trim, hör 
av er till styrelsen. Litet som stort är välkom-
met!

6 Gårdspumpen
Styrelsen har fått svar på det vattenprov som 
togs från gårdspumpen. Glädjande visar det sig 
att vattnet är tjänligt, dvs ”drickbart”. Dock bör 
vattnet i första hand användas för bevattning, 
vill man dricka ska man först pumpa ut det 
stående vattnet i pumpen.

Trevlig sommar önskar
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