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Nu när våren är här så har även fiskmåsarna kommit. För de som inte 
sover väldigt djupt på nätterna kan detta vara jobbigt och vi ber er därför 
att inte mata fiskmåsarna. 

Det har på senare tid börjat se ganska tråkigt ut i vårt styrketräningsrum 
som finns på Pilåkersvägen. Även vissa maskiner har gått sönder. Vi 
eftersöker därför medlemmar som är intresserade av att bilda en slags 
“styrketräningsgrupp” som kan tänka sig att komma med idéer och ta tag 
i att fräscha till vårt styrketräningsrum igen. Är du intresserad? Maila 
styrelsen! 

Vi upplever att det är en del förvirring bland medlemmarna om när man 
bör ringa vem. Det är ALLTID Fastighetsteamet som skall kontaktas vid 
fel eller misstanke om fel på fastigheten. I övriga frågor går det bra att 
ringa till styrelsetelefonen. 

Snart är det dags för årets sedvanliga containerhelg. Det kommer att 
finnas en container på parkeringsplatsen mellan 18/5-19/5 där ni kan 
kasta era grovsopor samt elektronik. På söndagen avslutar vi med 
korvgrillning vid pergolan bakom Pilåkersvägen/Korsörvägen kl 16:00. 
Varmt välkomna!

Det finns nu en gästlägenhet att hyra på Ribevägen i den gamla 
föreningslokalen. I gästrummet finns det två sängar, vask, kaffekokare, 
spis, bord och stolar. Toalett finns att tillgå i källaren. För att boka 
gästrummet mailar man brfangdala@gmail.com, kostnaden är 100:- per 
natt. Gästrummet är djurfritt.

Ni vet väl om att man kan få ängdalabladet direkt i mailen? På så sätt 
spar vi in på våra resurser och även miljön. Skicka ett mail till 
brfangdala@gmail.com och berätta vilken mail ni vill ha bladet till så 
ordnar vi det!
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VIKTIG INFORMATION 
ANGÅENDE TVÄTTSTUGOR

Tvättstugan på Ribevägen skall lagas 
och detta kommer att ske mellan 
25/3-7/4. Under denna period är den 
inte brukbar och boende på Ribevägen 
(lgh 65-92) kommer därför att ha förtur 
till tvättstuga 1 på Pilåkersvägen. 
Nyckeln ni använder till porten fungerar 
till tvättstuga 1 och ni kommer in via 
källaren.
Detta innebär att boende på 
Pilåkersvägen enbart får bruka 
tvättstuga 2 under denna period. 

Vänligen respektera detta så att alla får 
möjlighet att tvätta! Mvh styrelsen


