Varmt välkommen till en annorlunda vårdag 7 april 10:30!
Vi satsar på information, samtal och att lära känna grannarna. Klädsel efter väder! Barn kan
vara med, de brukar ha kloka idéer.

Kl 10:30-11:30 blir det rundvandring i smågrupper
Leta upp din startplats. Gå tillsammans med dina grannar runt i de sex stationerna.
Ni som bor i port 7 startar längst ned i Träklotsenrummet mellan hiss och garage.
Birgitta och Erik i valberedningen berättar om vilka poster som behövs. När ni är klara går ni
vidare till port 9.
Ni som bor i port 9 träffas vid postboxen i port 9.
Valle berättar om it-frågor, mest fiberindragning. Passa på att kolla att du vet hur du gör om
garageporten inte går att öppna eller stänga. När ni är klara går ni till trädgård/grillrummet.
Ni som bor i port 11 träffas i Trädgård/grill-rummet, gröna gårdshuset.
Zarina berättar om miljöpolicyn, och vi kan alla säga vad vi tycker är viktigt att få med. Vice
ordförande Ted berättar om uppgiften som vice ordförande, ekonomi och laddstolpar. När ni
är klara går ni till lusthuset.
I lusthuset med vätskestopp
Maria berättar om vårt nya avtal med HSB, om den finansiella policyn och andra riktlinjer
styrelsen arbetar efter, hur du gör för att få vår egen app på hemsidan, och svarar på frågor
om årets stämma och kommande renovering av betongen i garaget. Ni går vidare till port 13.
Alla som bor i port 13 träffas vid brandsläckaren
Tim berättar om SBA-arbetet, vad alla behöver tänka på i trapphus och garage, var
problemen finns och hur man åtgärdar. Gå vidare till port 15
...och alla som bor i port 15 ses invid hissen på garageplan
Eva K berättar om Grannsamverkan, vilka portombud vi behöver ha och vad vi boende
behöver tänka på.
Gå vidare till port 7.

När varvet är klart hjälps vi gemensamt åt att rensa i cykelrummen. Vi tar
ut omärkta cyklar och ställer dem i trädgård/grillrummet.

Än en gång, varmt välkomna!
Styrelsen

