Nyhetsbrev, juni 2010
Trädgårds- och städhelg nu till helgen

Nya styrelsen 2010/2011

Nu till helgen den 19-20:e juni är det dags
för trädgårdshelg igen. Precis som tidigare så
kommer det att finnas containers tillgängliga
för trädgårdsavfall från både de privata och
gemensamma ytorna. Tänk på att dessa
endast är avsedda för trädgårdsavfall, alltså
inga säckar utan enbart avfallet.

Styrelsen
har
konsituerat
sig
efter
årsstämman i början på månaden och nya
blad att sätta in i medlemspärmen är
bifogade. Tänk på att det är viktigt att de
sätts in i er pärm så att nya hyresgäster har
möjlighet att kontakta rätt personer i
styrelsen.

För att det skall gå smidigt att städa i
buskagen runt stora parkeringen på Lyftvägen är det bra om alla som använder de
friliggande p-platserna parkerar lite längre
ut än vanligt, gärna ½ - 1 m ut från
buskaget.
Vi vill påminna om att föreningen har
förutom två fina häcksaxar även en
högtryckstvätt med plattvätt och lite annan
utrustning som ni gärna får låna under
städhelgen men självklart även annars
också! Kontakta Jörgen eller Johan för lån!
Om vädret tillåter bjuder vi som vanligt på
grillad kryddkorv och hamburgare vid
grillplatsen ovanför stora parkeringen på
Lyftvägen, söndag den 20:e juni kl 13.30.
Vi bjuder även på kaffe, kaka och saft till
barnen!
Info om skötselområden ser ni på kartan
nedan.

Snickare
Jerry Andersen från J. Andersens Snickeri
och Fastighetsservice kommer att vara vår
snickare och fixare i föreningen. Han
kommer att börja lite grand nu under juni
med att göra i ordning soprum 1 och byta ut
handtagen till containerplatserna till riktiga
handtag då många inte har någon nyckel
kvar.
Arbetsgrupp för föreningens lån
Under årsstämman beslutades det att
tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka
möjligheterna för medlemmarna att ta över
delar av föreningens lån mot sänkt hyra. Vill
du vara med i gruppen eller få mer
information? Prata med Leif Wilhelmsson på
Lyftv. 5 eller ring han på 0706-21 69 56 eller
skicka
ett
mejl
till
leif.r.wilhelmsson@ericsson.com.
Bästa hälsningar, styrelsen
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