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SENASTE STYRELSEMÖTET VAR DEN 20 APRIL 2022

Välkommen på städdag – din hjälp behövs!
Som tidigare meddelats anordnas vårens städdag söndagen den 15 maj kl. 10-13. Samling
utanför miljöstugan i 7:an. Ingen föranmälan.
Mycket står på att göra-listan så din hjälp behövs. Är vi många går det snabbare.
Några av de saker som behöver tas tag i:
•

•

Utomhus
o Sopa undan kvarliggande grus i trappor och på andra asfaltsytor.
o Plocka skräp.
o Klippa ner perenner och mylla ner gödsel.
o Kratta sand under gungorna.
Inomhus
o Städning av cykelförråd och miljöstuga, samt plocka bort omärkta cyklar.
o Städning och diverse fix i skyddsrummet.

Vi kommer också att behöva gå över och inventera lösa namnlappar på våra hemdörrar och
entrétavlor så att dessa kan ersättas med riktiga namnskyltar.
Som vanligt bjuds på korv, fika och andra förfriskningar.
Välkommen!

Märk cykeln inför städdagen

Kolla plastmattan i badrummet

Inför städdagen ska alla cyklar i förråden vara
märkta. Omärkta cyklar kommer att plockas
bort. Om du saknar märklapp, sätt en bit tejp
på cykeln som du skriver namnet på.

Har din lägenhet badkar som står på en plasteller linoleummatta i badrummet?

Välkommen på årsstämma
Som informerades om i föregående
medlemsblad hålls årsstämman i lokalen
onsdagen den 25 maj kl. 19.00.
Kallelse och handlingar går ut senast två
veckor före stämman.

Ta då gärna en extra koll under tassarna så att
det inte har bildats sprickor som riskerar
vattenläckage till grannen under.
Om det bildats sprickor behöver golvet under
mattan kollas för fuktskador och sprickorna lagas.
Det är du som bostadsrättsinnehavare som själv
ansvarar för att det arbetet utförs.
Vid frågor, tveka inte att höra av dig till styrelsen.

Kommande styrelsemöten
Nästa möte är planerat till onsdagen den 18 maj.
Årsstämman är den 25 maj.
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