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Tömda cykelförrådTömda cykelförrådTömda cykelförrådTömda cykelförråd    
Nu har vi tömt cykelförråden på cyklar som inte är märkta. De som vi har bedömt som 

skrot har vi slängt, övriga har vi tagit bort och förvarat i väntan på auktionen den 15/6. 
 

Några omärkta cyklar står kvar i cykelförråden, de som är fastlåsta i cykelstället. Vi kommer att klippa 
de låsen om cyklarna inte märks med namn o port senast den 26/5.  
 

En del av de cyklar vi har tagit hand om är riktigt fina cyklar, om du har missat att märka din cykel bör 
du kontakta vicevärden, Håkan, snarast på 072 5370700. 
 
 

Nya lägenheter i gamla föreningslokalenNya lägenheter i gamla föreningslokalenNya lägenheter i gamla föreningslokalenNya lägenheter i gamla föreningslokalen    
Nordupplands Bygg och VVS AB har berättat att nu är all den 
högljudda bilningen klar. Det kan fortfarande bli någon enstaka 
borrning för eldragning mm, men den värsta pärsen har vi bakom oss. 
Vi tackar för det tålamod som de boende i huset har visat! 
 
Den första lägenheten beräknas bli klar i slutet av juni och hela 
ombyggnaden beräknas vara klar till månadsskiftet 
augusti/september. 
 
 

Har du gröna fingrar??Har du gröna fingrar??Har du gröna fingrar??Har du gröna fingrar??    
Gillar du att påta i jorden? Då kan du kanske adoptera någon eller några av blomlådorna utanför 
portarna. De allra flesta blomlådorna är snygga och prydliga, men det finns några som skulle behöva en 
omtänksam hand då och då.  
 
Hör av dig till Håkan, så kan han berätta mer. 
 
 

Barnens sandlådorBarnens sandlådorBarnens sandlådorBarnens sandlådor    
Det är ett nöje att se barn leka i sandlådorna, men nöjet är inte lika stort för barnens föräldrar när deras 
ögonstenar kommer hem med kattbajsfläckade kläder. Vi vill påminna, och vädja till, katternas hussar 
och mattar, att då och då ta med en liten kratta och rensa i sandlådorna. 
 
  

SemestertiderSemestertiderSemestertiderSemestertider    
Vicevärdsexpeditionen kommer att vara stängd från 25/6- 13/8. Om du redan nu vet med dig om att du 
vill hyra panncentralen eller gästlägenheten under sommaren, kan det vara klokt att göra eventuella 
bokningar snarast. 


