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Nu är det vår och krukorna har fått nya blommor. 

Den 7/5 har vår förening årsmöte. Det blir Port 

Arthur som vanligt som gäller. Styrelsen kommer 

att lägga en proposition till stämman avseende 

solceller på taken. Handlingarna till årsmötet 

kommer ut så snart de kommer från tryckeriet och 

kommer att läggas i era brevlådor. 

Från den 1/7 har styrelsen tagit beslut om att avgiften som ligger på alla vad gäller 

tripple play (162 kronor) skall ligga fullt ut på föreningen. Det betyder att allas avgifter 

kommer att sänkas med motsvarande belopp.  

Varmgaraget kommer att fortsätta sitt arbete med att få tillstånd laddstolpar för 

elladdning. Vi kommer att starta initialt med 10 stolpar, men med möjlighet att bygga 

ut. Det är även därför som alla behöver nya kontrakt i garaget. 

Kallgaraget består inte bara av platser i själva garaget utan även av uteplaster vid 

Sörhallstorgets busshållplats. Det finns långt skridna planer att bygga garage och 

affär där,  trots att flera föreningar motsatt sig det. Förhandling pågår om 

ersättningsplatser under byggtiden. Om och när bygget är klart kommer vi att få 

platser  där. Ersättningsplatser kommer tidigast att gälla från årsskiftet och det kan 

dröja ännu längre. 

 

Cykeltider är åter här. Tänk på att du endast får ha egen cykel i våra cykelförråd. Den 

skall dessutom vara i brukbart skick och vara din egna cykel inte någon annans.. Vi 

tillhandahåller inga lagerlokaler. 

 

Föreningen har kompost för trädgårdsavfall vid baksidan av hus 13. Komposterna är 

främst avsedda för trädgårdsavfall från vår egna gård. Avfallet skall sedan bli jord 

som går att använda i våra planteringar. Detta försvåras när halva granar och palmer 

hamnar i komposten. Granar betalar vi HSB för att de skall transportera bort, därför 

är det inte kul att hitta granar vid komposten. Får du utjänta påskliljor och andra lökar 

så sätt dem i jorden på berget. Kanske får vi ett blommande berg istället. 
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