Städdagen

Vi var ungefär 35 medlemmar som genomförde
vårens städdag. Med ett hotande regnväder
hängande över oss var tempot ganska uppskruvat
och vi kom precis ”i mål” innan det började ösa ner.
Stämningen var god såväl runt rabatterna som vid
fikabordet.
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Lilla övernattningsrummet
Sedan en tid tillbaks är nu lilla
rummet nyrenoverat. Det är
Lennart Kiilsgaard som har
kontrollerat såg och hammare och
smakråden Inga-lill Carlsson,
Elisabeth Kiilsgaard som har satt
stil och färg.

Expeditionen

Vi ser inte längre ett behov av att ha expeditionen
öppen varje måndag. Sista måndagen innan vi går
över till varannan vecka blir 10/6. V27-31 är det ju
dessutom sommaruppehåll. Vi kommer att anslå den
nya ordningen vid dörren till expeditionen samt på
vår hemsida. Glöm inte att det alltid går att göra
felanmälan på nätet och maila styrelsen om mindre
akuta ärenden. Du kan också nå styrelsen på
mailadressen sandfallet@telia.com
Sandfallets hemsida hittar du här www.sandfallet.nu

Hus nummer 2

Grenvägen 1,3,5

Här är en bild från hus nummer 2. Här är alla
trappuppgångar lika. Det finns 12 lägenheter i varje
uppgång och varmgarage i källaren.

Nya styrelsen
Styrelsen har nu konstituerat sig och haft ett första
möte.
Styrelsen 2019 ser ut som följer;
Håkan Bergman – Grenvägen 11 – ordförande
Per Olsson – Grenvägen 11 - vice ordförande
Ola Bernhardsson – Stubbvägen 4 – sekreterare
Niklas Johansson – Grenvägen 3 – organisatör för
studie och fritidsverksamhet
Lisa Bernhardsson – Stubbvägen 4 – ledamot
Daniel Nilsson – Grenvägen 7 – ledamot
Tobias Jendeby – Stubbvägen 4 – ledamot
Utanför styrelsen har Jan-Åke Marberg tackat ja till
uppdraget att bl.a. sköta garageplatser.

Garageportarna

Vi närmar oss beslutet om vilken leverantör som det
blir. Beslut tas på nästa styrelsemöte. Arbetet med
detta kommer alltså troligen först att påbörjas efter
semestern.

Tegelfasaderna

Reparationsarbeten på de mest utsatta och akuta
fasaddelarna som är gavlarna vid gången ner till pplatserna kommer troligen inom snar framtid att
påbörjas (beslut på måndag).

Fixargrupp

Niklas Johansson i vår nya styrelse blir ansvarig för
en fixargrupp. Vi vet att intresset bland våra
medlemmar är stort och att vi tillsammans kan
åstadkomma en hel del när det kanske främst gäller
trädgårdsfrågor men även mindre reparationer m.m.
Niklas sammanställer era önskemål om vad som
behöver göras, köper in nödvändigt material och
sedan sammanstrålar gruppen i ett gemensamt
utförande. Anmäl dig med hjälp av talongen här
nedan eller på en egen lapp.

Jag vill gärna vara med i Sandfallets fixargrupp.
Namn:__________________________________
Adress:_________________Telenr___________

