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Årsmötet avklarat
Årsmötet är nu avklarat och den nya
styrelsen ser fram emot att jobba för
föreningen 2010 och vi har några
utmaningar framför oss.
Styrelsen 2010
Ordföranden Patric Andersson VG 111
Vice ordför. Susanne Stenvall, VG 35
Sekreterande Anders Sundqvist, VG 9
Daniel Sjögran, VG 27
Åsa Päbel, VG 89
Städdag!
Lördagen den 22 maj har vi städdag.
Alla som kan och har möjlighet hoppas vi
kan hjälpa till. I vanlig ordning ställer vi ett
släp framför kvarterslokalen. Föreningen
står för sopsäckar, ni själva tar med
verktygen.
Under förmiddagens finns det kaffe och
korv för att hålla energin på topp.
Släpet avgår klockan 12.30.
Alla hjärtligt välkomna!
Husdjur i vår förening.
Tänk på att vissa människor är rädda för
lösa hundar. Även om hunden inte är
farlig, eller bits så kan det uppstå olyckor.
Människor med dåligt hjärta kan drabbas,
barn kan springa ut i trafiken uppskrämda
av en lekfull hund, dvs. ha hunden under
sådan uppsikt att ni har kontroll på
hunden. Man bör hålla hunden kopplad
inom föreningens område.
Respektera även att många människor
håller avstånd på grund av allergi mot
hund och katt.

Intresserad av förenings fest?
Om du har intresserad av detta och vill var
med i festkommiten.
Kontakta Susanne Stenvall, VG 35
Sophanteringen.
Styrelsen fick ett mindre bra utlåtande från
Umeva angående vars vår blivande
matsorterings tunnor ska rymmas. Vi
diskuterar vidare detta på nästa styrelse
möte 17/5.
Tvättstugan
Centrifugen i den blå tvättstugan har blivit
bortforslad av Riksbyggen. Detta pga av
det är en el-slukare och att den
centrifugerar sämre än tvättmaskinerna. I
den andra tvättstugan har/pågår en
reparation av en av tvättmaskinerna.
Besiktning av lekplats.
En besiktning av lekplatsen har gjort med
gällande EU regler för lekplatser.
Utfallet från den blev en åtgärd av
klätter/lek ställningen.
Riksbyggen kommer att åtgärda detta
snarast.
Trafik inom föreningen område
Området är planerat för att i princip vara
bil- och mopedfritt, vilket framgår av
skyltningen vid infarterna till området.
Tillämpningen av dessa bestämmelser
förutsätter dock att alla respekterar detta.
Om man nu skulle behöva in på området
ställ tillbaka vår ”staket-ställ” med trafik
hänvisningar på.
Tror att vi kan bli bättre på denna post.

