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Fritid på Kadetten
Nu är våren på gång och ett av de säkra vårtecknen är att
Boulespelet på Kadetten drar igång. Varje måndag kl 17.00
spelar vi boule på boulebanan mitt emot Kadettgatan 30D och
alla, både nya och gamla boulespelare är mycket välkomna. Se
även anslaget i trapporna.

I föreningslokalen, källaren Kadettgatan 30D, är vi ett glatt gäng
som spelar Canasta varje torsdag kl 14.00–18.00. Vi vill gärna bli
fler och hoppas at du har lust att spela Canasta med oss. Du är mycket välkommen oavsett om du är 
nybörjare eller van kortspelare. Kom gärna och hälsa på oss en torsdag eftermiddag för kortspel och 
trevlig samvaro. 

Utomhusbelysningen är på gång
Efter påsk påbörjar vi renoveringen av utomhusbelysningen på Kadetten. Vi kommer att ta bort 
belysningsstolparna på gårdarna och vissa ersätts med stolpar med strålkastare. Dessa kompletteras 
med belysningspollare som placeras längs gångarna således att dessa bli väl upplysta. På 
parkeringarna kommer vi att ha stolparna kvar på de nuvarande platser och byta ut armaturerna mot 
nya. All ny utomhusbelysning blir naturligtvis LED-belysning. 
Detta kommer att medföra grävarbete både i gräsmattor, rabatter och, i begränsat omfattning, 
asfalten på gårdarna. Vi hoppas att arbetet blir klart under maj månad.

Information om balkongprojektet
Balkongprojektet rullar på enligt tidplanen. När din balkong är klar kommer den att besiktigas  utifrån 
och du kommer att få besked i din brevlåda när kommunen har godkänt besiktningen av din balkong, 
och du därmed kan börja använda balkongen. Innan dess får du inte gå ut på balkongen då den 
fortfarande är att betrakta som en arbetsplats. När balkongerna är klara gårdsvis kommer en 
information att delas ut där du kan anteckna fel och brister på din balkong. Det framgår av 
informationen hur du ska se till att den kommer Riksbyggen Bostad tillhanda.
Styrelsen kommer att se över föreningens gräsmattor och en del av rabatterna efter arbetet med 
balkongerna är avslutat, och se till att återställning och återplantering kommer att ske.

Bollspel på gårdarna
Styrelsen ber alla uppmärksamma att bollspel inte är tillåten på gårdarna, 
oavsett spelarnas ålder. Styrelsen hänvisar istället till de fina gräsmattorna för 
bollspel som finns tex. bakom husen 18, 20 och 26.

Med vänliga vårhälsningar
Styrelsen


