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Årsstämma 18 maj
På grund av den pågående pandemin genom-
förs  årsstämman  som  förra  året  genom
poströstning.  Kallelse  finns uppsatt  i  varje
trapphus. Årsredovisning och och material för
poströstning  kommer  att  delas  ut  senast  en
vecka innan. Inga motioner har lämnats in och
styrelsen har endast stadgeenliga frågor att ta
upp.

Städdag 8 maj
Anslag  om  städdagen  finns  uppsatta  i  varje
trapphus.  Fritidskommittén ser fram emot att
så  många  som  möjligt  kan  komma  ut  och
hjälpa till.  Fika serveras klockan 11.00 ute på
gården LC och KG. Vår arbetsinsats hjälper oss
att hålla nere våra underhållskostnader.

Renoveringsnytt
LC:  Trapphusen  är  färdigrenoverade  och
endast  lite  småfix  återstår  (tavlor  och  nya
möbler).
KG: Hissar är klara, belysning ska sättas upp
och  rösten  i  hissarna  ska  justeras  för  att
stämma med våningsplanen.
När alla trapphusen nu är renoverade kommer
digitala anslagstavlor att monteras i entréerna.
Med hjälp  av tavlorna kommer vi  att  kunna
boka  släpvagn,  bastu,  tvättstugor,  gemen-
samhetslokal  och  parkering.  Varje  lägenhet
kommer att  få  tre  taggar  som behövs  för  att
boka dessa. Taggen går även till porten. Styrel-
sen informerar om hur dessa taggar används
när anläggningen är monterad och driftsatt.

Kommande renoveringar/fixardagar
Under året behöver vi hjälpas åt med diverse
målning,  byte  av  ruttet  virke  och  tvätta
plåtdetaljer på våra gårdar. 
Även här gäller:  hjälps vi  åt  slipper vi  anlita
externa hantverkare.
2022 renoveras loftgångarna med bland annat
byte av ytterdörrar. Även resterande hissar på
LC  renoveras.

Våra soprum
I  soprummen  finns  all  information  för  att
kunna  sortera  rätt.  Tänk  på  att  inte  ha  en
plastpåse  runt  kompostpåsen.  Skär  ner  kar-
tonger  med den uppsatta  kniven.  Knyt  ihop
påsen runt hushålls soporna och lägg allt i rätt
kärl.  Dina  grovsopor  åker  du  själv  med  till
Återvinningen.

Parkera ej på gården
Endast  i-  och  urlastning  ur  bilen  får  före-
komma. Detta för att räddnings- och färdtjänst
ska kunna komma fram.

Var uppmärksam…
Det  har  förekommit  inbrott  i  några  källar-
förråd  och  ett  flertal  försök  att  bryta  upp
dörrar i föreningen. Styrelsen vill påminna om
att  se  till  att  dörrar  stängs ordentligt  och att
fråga  okända  personer  som  vill  in  i  våra
lokaler vem de ska besöka. Se också över era
lås till ert förråd samt lås lägenhetsdörren även
när ni är hemma.

Avgiftsfri månad 
Styrelsen har beslutat att juni månad ska vara
avgiftsfri när det gäller månadsavgiften. Före-
ningens  ekonomi  är  god  och  tyvärr  har
pandemin gjort  att  vi  inte kunnat genomföra
sommar-  eller  julfest  under  förra  året.  Även
årets sommarfest  är inställd. 
Avgiftsfriheten  handlar  endast  om  själva
månadsavgiften,  inte  elkostnad,  garage,  p-
plats eller förrådshyra.

Kalendarium
8 maj Vårstädning 
18 maj Årsstämma
23 oktober Höststädning
4 december Julfest

Vi följer rådande 
rekommendationer 
vid varje tidpunkt. 
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