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Pågående arbete i föreningen 
Ni har säkert alla sett att det pågår lite olika arbeten inom föreningen just nu. Vi målar de 

ytterdörrar som är i söderläge, vi målar järnräckena vid källartrapporna och vi målar 

miljöhuset. Miljöhuset får också en ny dörr. Dessutom slutför vi separeringen av dagvatten 

(regn) och spillvatten (avlopp) som genomfördes för tre år sedan, men där tre stuprör var fel 

på ritningarna och de görs nu. Det sista projektet vi genomför är ett nytt staket och en ny 

häck mot Pilgården, i norr, det tidigare staketet visade sig stå på kommunens mark så vi 

tvingades flytta det. Dessutom så tog de bort häcken på den västliga delen av tomtgränsen 

för att det ska byggas en gång- och cykelbana där. Vi sätter nu ett nytt staket och häck längs 

hela vår tomtgräns. 

Vår gård 
Nu börjar sommarsäsongen och det kommer fram utemöbler och grillar. Det finns 

gemensamma gillar och möbler i källarförrådet under trappa B. Vi vill att ni, för allas trivsel, 

använder eltändarna till grillarna så vi slipper lukten av tändvätska. Det finns i det 

källarförrådet även extra bänkar och bord om ni har större fester. Dessa får gärna användas 

av alla. Då får ni ansvara för att bära upp och sedan tillbaka de möblerna. 

Gemensam el 
Årsmötet beslutade att införa gemensamt el-abonnemang i föreningen, övergången sker 

genom att styrelsen anlitar ett gemensamt elbolag och att våra mätare byts ut. Mer 

information kommer efterhand och ni ska som medlemmar inte göra något. Upphandlingen 

är nu klar och arbetet kommer att genomföras den närmaste tiden. 

Sommarfest 
Årets gårdsfest blir den 16 juni, sista anmälan 11 juni. Föreningen bjuder på mat och ni tar 

med dricka och tallrikar samt bestick. Anmälan via mejl styrelsen@priorn.se eller genom att 

lägga en lapp i föreningens brevlåda i trappa D. Ange på anmälan om du har önskemål om 

speciell kost. 
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