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Porttelefonen öppen till kl 21 
Hittills har det varit nödvändigt att knappa in telefonnumret till den som ska besökas redan 
från kl 19. Nu ändras det, så att det vanliga sättet att leta fram namn i porttelefonen och 
klicka på ring fungerar fram till kl 21. 
 
 

Växter för 500 kronor  
Varje trappuppgång får handla växter för upp till 500 kr för att göra fint runt entrén. Kvitton 
med uppgift om vilket konto pengarna ska sättas in på lämnas till Irma. 
 
 

Den nedsågade eken kvar  
Styrelsen har ringt ett antal gånger till kommunen om trädet som sågats ner och ligger i delar 
mellan husen 63-67 och 71-73. Vi fortsätter envist att ringa trafikkontoret och 
stadsdelsnämnden tills de fraktas bort. 
 
 

Vårstädning 22 april 
Snart kan vi sitta ute och grilla och njuta av den fina grönskan som omger våra hus. Vi ses 
lördagen den 22 april kl 10.00 vid 79:ans gavel. Då ställer vi ut grillarna, likaså 
trädgårdsmöblerna, som först ska oljas in. 
En container för grovsopor kommer att stå uppställd vid gaveln under helgen. Intill den 
kommer det att finnas en större låda för alla sopor med sladd och allt kemiskt. 
 
 
Trädgårdsland i vår 
Möt föreningens Anna Seensalu som ger tips och råd om odling med ekologisk / biodynamisk 
inriktning. Intresserade samlas vid grönområdet bakom 83 - 85 kl 13-14 efter vårstädningen 
den 22 april.  
Finns det intresse så startar vi en odlingscirkel i föreningen. 
 
 
Årstämma 22 maj kl 18 
2017 års stämma kommer att hållas måndagen den 22 maj kl 18 i styrelselokalen en halv 
trappa ner vid 87:ans gaveln.  Styrelsen kommer att bjuda in till samtal/diskussion frågor som 
kan vara av intresse för oss, exempelvis kommunens översiktsplan för området och/eller annat 
liknande. Mer info kommer senare. 
 
 

Tack för gott samarbete vid stamspolning nyligen! Glad Påsk! 
 


