
  

Rapport från styrelsemötet 18 maj 

Kalendarium 

16 juni Årsmöte 

22 aug Minnebergsdagen 

HISSRENOVERINGEN STEG 3 
Styrelsen har beslutat att fortsätta med hissrenoveringen och går redan i höst in i Steg 3. Start med första 
hissen sker redan i vecka 32 då med hissen i port 11. Därefter fyller vi på med port 25 i vecka 36, port 31 i 
vecka 40, med port 39 i vecka 44. Resterande hissar planeras till 2021. Vi hoppas att det inte medför några 
större hinder för dig som boende i dessa portar. I första hand har vi tagit de hissar som kräver och kostar 
mest i underhåll, detta kan förändras snabbt. Vi sätter upp mer information i porten i god tid. 
 

ÅRSMÖTET 
Årsmötet äger rum den 16 juni. Styrelsen har beslutat att vi skall i största mån använda oss av poströstning. 
Kallelsen sitter upp i alla portar samt anslagen på hemsidan tillsammans med årsredovisningen. Samtliga 
handlingar samt information om poströstningsförfarandet kommer att delas ut till alla medlemmar i 
månadsskiftet maj/juni. 
 

LEKPLATSEN UTANFÖR BADVIKEN 
Lekplatsen har fått nedslag på vissa bitar, framförallt planteringen och de bitar som är av trä, som nu är 
avstängda och skall så fort det går under sommaren restaureras och göras om. Att använda sandlådan och 
klätterställningen med rutschkana är inga problem.  
 

NY GRILL 
Grillen, cementröret, vid badviken har nu rustats upp och fått ett nytt höj och sänkbart galler. Trevligt att 
fler kan utnyttja grillen samtidigt.  
 

MATAVFALLSINSAMLING 
Styrelsen har tagit beslut att titta vidare på om föreningen kan organisera matavfallsinsamling för sina 
medlemmar.  
 

INSEKTSHOTELL 
Styrelsen har tagit beslut att införskaffa och sätta upp några insektshotell på gårdarna så att våra viktiga 
pollinerarvänner i trädgården hjälper oss med en bättre mångfald som att förbättra skörden av frukt och 
bär, samt hjälper till att bekämpa skadeinsekter. 
 

HÅLL AVSTÅND OCH TA PERSONLIGT ANSVAR 
Nu när värmen kommer och vädret blir finare och finare är det fortfarande viktigt att var och en tar ett personligt 
ansvar och hjälps åt med att fortsätta bromsa smittspridningen av Covid-19. Tänk på att alla hålla avstånd till 
varandra på gårdarna, vid grillningen utmed stranden etc. 
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