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Hej granne!    

 
Våren är snart här och det är dags för lite information från styrelsen. 
 
Årsstämma  
Måndagen den 6 maj kl 18.30 är det dags för årets föreningsstämma. 
Passa på att informera dig om läget i föreningen, ställ frågor, gör din röst hörd 
och umgås lite med dina grannar över en fika. 
(Se anslaget i trapphuset för mer information.) 
 
Grovsoprummet 
Vi är många i föreningen och de allra flesta är mycket flitiga sopsorterare vilket 
gör att våra behållare fort svämmar över. Tänk därför på att trycka ihop 
ordentligt det du slänger i kärlen. 
Kom ihåg är att det är absolut förbjudet att slänga elavfall i vårt grovsoprum 
eftersom det inte finns någon som hämtar upp det. Den som har ställt en 
dammsugare innanför ingången måste därför snarast hämta tillbaka den och i 
stället slänga den på en återvinningsstation. 
 
Tips om filmer på HSB.se 
För den som är intresserad finns det användbara filmer med praktiska tips på 
hur man sköter om sin lägenhet. Bland annat kan man lära sig lufta element, 
rengöra vattenlås och golvbrunn och att sköta om sina fönster. 
https://www.hsb.se/stockholm/bo-i-hsb/bo-i-bostadsratt-eller-hyresratt/skotseltips/ 
 
Boulebana! 
Som ni säkert redan har sett har vi snart en färdig boulebana på gården. Den 
kommer att vara fri att användas av alla men man måste ta med egna klot. 
Banan kommer inte att vara bokningsbar utan det är först till kvarn som gäller. 
Det kommer upp anslag i trapphuset så snart banan är helt klar. 
 
Trädgårdsgruppen 
I anslutning till boulebanan kommer vi att plantera småträd, buskar och 
blommor för att gården ska grönska och kännas trevlig. Vi hoppas också kunna 
skapa nya, sköna platser på gården där man kan fika, läsa, leka eller slappa. 
Den som är intresserad av att engagera sig i gården får gärna mejla eller sms:a 
till lina.svenaeus@hotmail.com  / 0707-908 019 eller 
gertrud.rosenlund@bredband.net / 070-374 0808     
Pigga förslag tas tacksamt emot och vi behöver bli fler i trädgårdsgruppen. 
  
Vi möts i vårsolen på gården! 
Spiralens styrelse 


