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Tillhör du en riskgrupp och 
behöver hjälp att handla mat? 
Flera av våra underbara grannar har hört 
av sig om att hjälpa dem som inte kan 
och bör ta sig till matbutiken. Hör av dig 
till någon av dem om du behöver hjälp. 
 

 

  Julia Attefjord, 67:an, 076 019 88 39 
  Lotta Johansson, 73:an, 070 215 24 21 
  Julia Henriksson, 75:an, 073 667 79:an  
  Gustav Palmqvist, 79:an, 076 217 27 96  
  Isabell Stensson, 79:an, 070 515 06 03 
  Moa Källström, 87:an, 070 526 58 82  
  Mikael Ersson, 87:an, 076 810 43 79 
  Karin Alfredsson, 74:an, 073 390 69 66 
 

 

Inget plast i matavfallet 
Det har upprepade gånger hittats 
plastpåsar i behållare för matavfall. Det 
är absolut förbjudet att kasta annat än 
vad som anges på matavfallspåsarna!  
Sköter vi inte detta, så blir vi av med 
behållarna.  
Det gynnar inte bara miljön att vi sortera 
avfallet, det gynnar även föreningens 
ekonomi, eftersom vi inte behöver 
betala för hämtningen av matavfall. 
Matavfallspåsarna finns att hämta 
utanför tvättstugorna. 
 

Boka gästlägenheten digitalt 
Gästlägenheten bokas numera bara 
digitalt, alltså via vår webbplats eller via 
terminalerna utanför tvättstugorna.  
 

 

Gymansvarig sökes 
Mirjam, som har varit gymansvarig, har 
flyttat. Ny atlet behövs därför som kan 
tänka sig att ta ett visst ansvar för 
gymmet och vara styrelsens 
kontaktperson.  
 
Dumpa inte skräp 

 
Lämna inte grovsopor vid behållarna för 
hushållssopor. Vi tar hit container fyra 
gånger om året för det ändamålet, så 
använd dem istället.  
 

Vill du bli styrelseledamot? 
Valberedningen sätter nu igång sitt 
arbete. Är du intresserad av att delta i 
arbetet i föreningen? Julia Henriksson 
(tel 0736677977) och Ulf Olsson (tel 
0707570310) är valberedning. Kontakta 
någon av dem, så får du veta mer.  
 

Vårstädning blir den 18 april. Av 
coronaskäl får bara den som är frisk 
delta och det serveras tyvärr ingen korv 
och inget fika.  
 

Årsmöte blir den 28 maj om 
coronaomständigheter tillåter det.  
 

 
 

Styrelsen önskar alla en fin och GLAD PÅSK trots oro kring corona! 


