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Städdagen – stort tack till alla som deltog! 

Många slöt upp till städdagen och våra gemensamma ytor fick sig ett lyft. Rensade blomrabatter, 
upplockat skräp och klippta buskar följdes upp av trevligt mingel med korv, dricka och efterrätt på 
lagom avstånd från varandra. 

Det här gäller för årsstämman 

Årsstämman hålls onsdagen 26 maj kl. 19.00 i föreningslokalen på bottenvåningen i 9:ans hus. Precis 
som i fjol kommer årets stämma att hållas mycket kortfattad och endast behandla det nödvändiga. 

Det blir förtidsröstning för att minimera antalet närvarande på själva stämman. Förtidsröstningen sker 
i föreningslokalen onsdagen den 19 maj och torsdagen den 20 maj, båda dagarna mellan kl. 18.00 och 
20.00. 

Du som ändå önskar delta på själva stämman, skriv upp dig på listan i 11:ans entré. Vi har plats för 17 
personer i föreningslokalen, inklusive styrelsen. 

Informationsbrev med kallelse och årsredovisning har delats ut i brevinkastet. 

Vid frågor, kontakta styrelsen. 

Vattna gärna våra blommor! 

Passa gärna på att vattna blommorna i krukorna utanför våra hus om jorden verkar torr eller 
blommorna ser trötta ut. 

Krukan utanför 11:an försvann för ett tag sedan, men en ny är på gång. 

Mål på bollplanen 

Två skolgårdsmål är inköpta. De kommer så snart som möjligt att monteras och sättas ut på 
bollplanen, fastkedjade så att de inte stjäls. 

Kommande styrelsemöten 

Efter årsstämman 26 maj bestäms datum för kommande möten. 

 

 

Besiktning av våra fastigheter 

Tisdagen den 1 juni sker besiktning av våra tak, fasader, balkonger och fönster. 

Tak kontrolleras via vindsvåningarna och fasader via en skylift. 

Balkonger och fönster kontrolleras inifrån husen, vilket betyder att besiktningsfirman behöver 
komma in i våra lägenheter. Preliminärt är det lägenheter på våning 3, 5 och 6 i alla tre husen 
som är aktuella för besök, men lappar kommer att delas ut i brevinkastet till alla som berörs. 
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