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Hej alla medlemmar, 

Vilken tur att vi har vår trädgård att träffas i nu när vi skall hålla avstånd till alla utanför 

hushållet. Det ser väldigt trevligt ut med alla människor som sitter och pratar, fikar, solar 

och barn som leker. 

Något Nationaldagsfirande kunde vi ju inte hålla i år och tur var väl det för vädret var ju 

lite för vått för det. 

Nu närmar vi oss midsommar vi får väl fira den så gott det går, men lite sill och jord-

gubbar borde vi kunna få ner, utan att skaka ner det med grodhopp. 

 

 Nya möbler i trädgården 

Styrelsen har beslutat att köpa in nya möbler. Det blir både fyrkantiga och avlånga bord 

med fasta bänkar försedda med ryggstöd. Vi vet ännu inte när dessa kan levereras så vi 

får tills vidare dras med våra gamla möbler. 

 

Nu lite avfall igen 

Miljöhuset närmast Bollmoravägen är minst belastat, varför Ni som bor i portarna 1-7 

bör använda det i första hand. 

Det slängs många kartonger och om Du öppnar dessa och viker ihop dom till ett platt 

paket så ryms det fler i korgen och det ser dessutom trevligare ut i återvinningen. 

Den allmänna källsorteringen nere vid Siklöjevägen kan med fördel användas även av 

oss om det skulle var fullt före tömning. 

På förekommen anledning (som det så populärt sägs) vill vi inte att det slängs 

hushållsavfall i trädgårdens papperskorgar. Det gäller även det avfall som uppstår under 

utflykten på gräset, detta tar Ni med in. 

Skator, kråkor och måsar är snabbt där och river ut avfall och sprider det på gräset vilket 

också kan locka andra ovälkomna gäster. 

 

Entrédörrarna 

Vi har blivit uppmärksammade på att någon port inte låser rätt, men det visade sig att när 

det är tvärdrag så orkar inte stängaren att dra igen porten ordentligt. 

Därför kan det vara bra att Ni kontrollerar att porten går i lås efter Er. Besamöppnarna 

håller ju porten öppen lite längre och detta av säkerhetsskäl, men kolla gärna att ingen 

smiter in innan Ni lämnar entrén. 

 

 

 

Nu tar vi som vanligt semester 

Under juli månad är expeditionen och jourtelefonen stängda, som alla år.  

Vid akuta fall kan Ni nå HSB felanmälan eller söka någon av oss i styrelsen. 

  

Vi önskar Er alla en Glad Midsommar och en skön sommar! 

Styrelsen 
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