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Husmöte den 22 och 23 april 
Boka in ovanstående datum för vårens husmö-
ten. Dagordning sätts upp på anslagstavlorna en 
vecka i förväg. 
 
Föreningsstämma den 13 maj 
Årets föreningsstämma hålls måndag den 13 
maj på Europaporten. Årsredovisning kommer 
att skickas ut i god tid före stämman. Kallelse 
kommer att anslås på anslagstavlorna 14 dgr 
före stämman. Boka in den kvällen! 
 
Valberedningen har ordet 
Vi behöver dig! Är du intresserad av att vara 
med och påverka ditt och allas vårt boende ge-
nom att vara med i vår styrelse? Eller kanske 
har du en granne som du tycker är lämplig, ring 
någon av oss så kontaktar vi personen. 
Ring:  Marianne tel  924236; Lennart 493831 
eller Charlotte 88034 
 
Upprustning av gården vid Lagmans-
gatan 2, 4 och 6 A-B 
Under våren och försommaren kommer Mark 
och Miljö att utföra renoverings- och ombygg-
nadsarbeten på gården Lagmansgatan 2, 4 och  
6 a-b. 
Arbetet beräknas vara avslutat före byggsemes-
tern. Att plantera nya träd och buskar på som-
maren är inte att rekommendera, detta kommer 
därför att ske efter sommaren. Vi ber er ha 
överseende om ni upplever störningar under 
arbetets gång. 
 
Fritidsverksamheten 
Vårens aktiviteter är i full gång. Förteckning på 
aktiviteter, schema och kontaktpersoner finns  
på fastighetskontoret.  
 
Kommande enstaka aktiviteter under våren är 
bussturen till Söderslätt den 14 maj och Cog-
nacsprovningen den 4 april.  Mer information 
på anslagstavlan.  
 

Några rader om Borgmästarens 
Konstförening 
Borgmästarens Konstförening bildades i februa-
ri 1989 och var då en livaktig förening med 
många aktiva och intresserade medlemmar. 
Under senare år har medlemsantalet minskat, 
vilket gör att föreningens fortlevnad är hotad. 
Vi behöver bli fler medlemmar i föreningen. 
Kom med också du som medlem i vår förening!  
Till hösten planerar vi en utställning på Träff-
punkten. Denna utställning brukar vara mycket 
uppskattad av besökarna. I samband med års-
stämman lottar vi ut konst, som inhandlats un-
der året, till våra medlemmar. Medlemsavgiften 
är som tidigare år 300 kr. 
För mer information och medlemskap kontakta 
Barbro Eriksson tel: 49 38 31 eller Agneta 
Månsson tel: 12 35 08. Såväl gamla som nya 
medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!  
 
Grillfest den 25 aug 
Den traditionella grillfesten med god mat och 
musik samt trevlig samvaro kommer även i år 
att anordnas på vår stora gräsmatta. Boka in 
söndagen den 25 augusti. Mer information 
kommer längre fram.  
 
Tack för mig! 
Eftersom detta troligtvis är sista informations-
bladet för min del, vill jag passa på och tacka 
för mig.  Jag har varit med i styrelsen i många 
år, som varit fyllda av spännande projekt, trev-
ligt samarbete med kunniga ordföranden och 
styrelsekamrater samt inte minst mycket trevlig 
kontakt med er medlemmar.  Jag är stolt över 
att ha fått förmånen att medverka i arbetet med 
att göra vår förening till en av stans bästa. Som 
medlem känner jag mig trygg i mitt boende 
även framdeles.  Stort tack! säger er ”Ständiga 
sekreterare”.   

Glad Påsk! 
och en härlig vår önskar 
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