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Töm postboxen på lördag morgon

Töm din postbox senast klockan 11 den 18:e maj för sedan blir det rengöring både inuti och 

utanpå. Du kan använda din postbox igen efter klockan 14 samma dag.

Vårdag 18:e maj

Vi kommer att slipa och olja utemöbler och lusthus, måla gungställningen, tvätta fönster i 
trapphusen, rengöra postboxarna och annat praktiskt. 
Offerten från den som tidigare gjort det målningsarbetet några år har i år lämnat offert 
på 100 000:-. Vi har beslutat att göra detta själva, färg och olja kostar 4000:-. 
Robert ställer upp med slipmaskiner. Det vi inte hinner göra på lördag får vi fortsätta med 
under sommaren. Låt oss prata om det på lördag.

Vi pratar också om fiber, grillar och lär känna varandra lite mer.
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Nu blommar det i krukorna!

Tack Ewa och Kerstin! 

Stäppsalvia, rosenskära och slingrande blad. 

Nu sitter bevattningslistan uppe. 

Vill du bidra med vattning skriver du ditt namn.

Lyft på plastbladet först!           >>>
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Belysning på prov utanför port 15

Passa på att titta på den lilla vita fasadlampan på kvällen! Det är ett riktigt vackert ljus.

Den är i vädertålig pulverlackad metall med LED-lampa. Under tiden den sitter uppe på prov 

är den lite felplacerad men vi vill undvika onödiga hål i teglet.

Vi har tagit in offerter från tre företag för att få ordning på prisbilden för LED-armaturer och 

utrymningsskyltar i gemensamma utrymmen. 

På gårdshuset sitter även där en ny testlampa, kika på den också!

Styrelsen undersöker andrahandsmarknaden för icke LED. 

Är du intresserad av några lyktor tar styrelsen gärna emot bud.

För högt säkrat hus

Vårt hus är säkrat på 200 ampere, det är åtminstone 70 för mycket, kanske till och med 100.
Vi funderar på att hyra en mätare för att förvissa oss om det. Vi kan sänka vår årsavgift till
SEOM med 7000 kronor, kanske 10 000. Mer om det efter vårt möte i juni där vi får alla
rapporter om hur vi lyckats med energioptimeringen.
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Betongen

Och så betongen.

Först ett varmt tack till Sommaje Badiee och Fredrik Hallinder som var sakkunniga

vid genomgång av anbuden. Det var värdefullt för att kunna arbeta vidare och få

fram detaljer och några principer.

Väl mött på lördag klockan 11, alla som kan!

Styrelsen
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