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Årsmötet är avklarat

Årsmötet är nu avklarat och den nya styrelsen
ser fram emot att jobba för föreningen 2013
och vi har några utmaningar framför oss.

Styrelsen 2013

Ordföranden Patric Andersson VG 111
Vice ordf. Susanne Stenvall,VG 35
Sekreterare: Daniel Sjögran, VG 45
Ledamöter: Kristina Ericson, VG 105 &
Anna Slotte, VG 61

Städdag 25/5 och resning cykelförrådet

Nu går det snabbt mot sommar och vi planerar
för en städdag på kvarteret lördag den 25/5.
Som vanligt kommer en släpvagn finnas på
området från kl. 9.30 för att köra säckar med
löv och gräs till återvinningen. Vid lunchtid
serveras korv och kaffe i kvarterslokalen och
sedan blir det fiskdamm för barnen. Vi hoppas
på stor uppslutning, städdagarna är ett bra
tillfälle att lära känna sina grannar!

Ps. Vi påminner om rensningen av
cykelförrådet.

Du som har en cykel stående i cykelförrådet
som du vill ha kvar – märk den tydlig med

namn och telefonnummer på sadeln innan
städdagen.

Renovering samlingslokalen

Går framåt och ser bra ut. Vi kommer efter
sommaren att ta nya tag med inredningen och
gör inköp som behövs.

Soprummet avstängt 23/5 – 30/5

Vi har länge haft klagomål från sophämtningen
angående vårt golv i soprummet. Nu kommer
vi att göra om golvet. Vi har fixat ett tält på
parkeringsrutorna närmast soprummet som
tillfälligt soprum.
Obs ! Använda inte dessa p-rutor 22-23/5.

Skorsten för ventilationen

Vi kommer att under sommaren att titta på
skorstens fästet i föreningen pga. av en tidigare
fuktskada. Vi har för närvarande inget datum
för jobbet men vi återkommer i frågan.

Gästparkering

Vi har fått in klagomål att gästparkeringen är
full med de boendes bilar. De var länge sen vi
fick in klagomål kring gästparkeringen och om
vi inte blir bättre i den frågan får styrelsen
kontakta Securitas för tätare kontroller.


