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MAJ MAJ MÅNE 
 
Från och med den 6 Maj ser styrelsen lite annorlunda ut. John Wennerlund valdes till 
ordförande och Marianne Fresk till sekreterare. Johny Jansson sitter kvar som vise 
orf. Sonja Johan och Ylva är ledamoter. HSB ledamot är Per-Erik Peterzon. 
Nya anslag finns i portarna. 
 
På stämman kom det upp att det fortfarande fanns problem med varmvattnet. Vi 
behöver veta var och vad det är för fel så vi kan gå vidare med det. 
 
Ett litet permobilgarage har tillkommit på gården, utanför C-huset. 
Då det behöver el  (från lyktstolpen) så fick vi offra ett av cykelställen. Det kommer 
vi naturligtvis att ersätta och placera på annan plats. 
 
Fotbollsmålen är klara, och visst blev de bra alla barn.. 
En ros till dig Bengt för allt jobb du lagt ner. Supersnyggt!! 
 
Påminnelse: Stäng alltid bommen efter er när ni åker in och ut från gården. Stäng 
även efter andra då in ser att den står öppen. 
 
Trädgårdsförrådet på gaveln i B-huset har fått nytt lås. Vi blev tvungna att byta detta 
pga att det användes av obehöriga till andra göromål. Nycklar dit har styrelsen och 
fritidskommiten om ni behöver låna trädgårdsredskap. 
 
Vi skulle vilja att alla ni som har ett extraförråd tar kontakt med oss. Några boende 
står troget på kö för att få ett. De listor vi har stämmer inte längre. När ni flyttar ska 
nyckeln till extraförrådet återlämnas till föreningen. 
 
Tyvärr så måste vi även skriva lite förmaningar också. 
Soprummet är till för sopor och mindre grovsopor. 
Skrymmande saker skall fraktas bort till SRV av den boende själv. Det kostar mycket 
för föreningen att frakta bort. 
Håll rent i källargångar och trapphusen. 
 
Bygglov behöver ni ha som glasar in era balkonger, bygger altaner och sätter upp 
paraboler. Tillfråga även styrelsen. 
Paraboler måste sättas upp på rätt sätt, så ingen olycka sker. 
Fråga om ni känner er osäkra! 
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Till er som är nya! 
Ja, naturligtvis även ni som bott länge, läs er Hsb-pärm där finns mycket nyttigt 
information om vad man får och inte får. 
Vad den boende själv ska underhålla och vad föreningen ska underhålla. 
 
ALLTING BLIR SYNLIGT I DAGSLJUS, UTOM DAGSLJUS”  


