Mars 2021

INFORMATION FRÅN STYRELSEN
Felaktig användning av våra hammockar.

Foto från gård 26-30 – detta är absolut inte en
acceptabel användning av våra nya hammockar!

I höstas tog vi bort bassängerna på gårdarna
och rustade upp med bord/bänkar, nya
planteringsrabatter och hammockar.
Hammockarna är väldigt uppskattade, och har
sedan uppsättningen används flitigt av både
vuxna som barn.
Hammockarna är avsedda för att sitta/gunga
på och inte för vädring av mattor. Styrelsen
ber alla respektera detta och använda
piskningsställningarna, som det finns två av på
varje gård, för vädring av mattor.

Storstädning i trapporna
Nu är det dags att städa ut vintern och välkomna våren.
Styrelsen har beställt storstädning av samtliga trapphus så vi kan få det fint inför den annalkande vår
och sommar.
Storstädningen kommer att genomföras under våren när vintergruset är bortstädat från gårdarna.

Statuskontrollerna återupptas
Förre året beslutade styrelsen att flytta fram statuskontrollerna på gård 16-24 till våren 2021, med
anledning av Coronan. Nu har vaccination mot coronan tack och lov påbörjats, och även om
vaccinationstakten inte är så snabb som man kunde önska sig, så har styrelsen beslutat att återuppta
statuskontrollerna. Statuskontrollen i din lägenhet är viktig att genomföra både för att föreningen
kan försäkra sig om status på fastighetsbeståndet, men även för att du som bostadsrättshavare kan
bli informerat om status på din lägenhet och ev. problem som kan ha uppstått sedan sista
statuskontroll.
Statuskontrollerna kommer att påbörjas våren 2021 för gård 16-24 och gård 32-36, och om någon
känner sig orolig är det naturligtvis möjligt att boka om sin tid till längre fram på året.

Blomstervärdar sökes
Nu är det åter dags att sätta ut blomsterkrukor på trapporna och vi
söker som vanligt boende som kan tänka sig att ställa upp som
blomstervärdar. Tanken är att föreningen sätter ut en kruka med jord
på din trappa, och du planterar dina sommarblommor i krukan och
sköter den fram till hösten. Du kan anmäla ditt intresse på den lapp
som delas ut tillsammans med detta infoblad. Det är styrelsens
förhoppning att många vill ställa upp och hjälpa till att försköna vår
förening med vackra sommarblommor.
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