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INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Vi bygger fortfarande på föreningen.
Det råder fortfarande full aktivitet i våra byggprojekt, både när det gäller renovering av 
avloppsledningar och upprustning på parkeringarna. Men snart är våra byggprojekt klara och friden 
kan sänka sig över föreningen inför sommaren. Enligt planerna ska avloppsprojektet vara klart i 
mitten på maj och även upprustningen av parkeringarna ska snart vara klar. 

Våren är på väg
Efter en lång, kall och blåsig vinter har våren nu kommit med full kraft. Buskar och träd håller på att 
slå ut, och vårblommornas färgprakt visar på att våren och sommaren äntligen är på gång. Även vi 
människor vaknar ur vinterns ide och börjar använda gårdar och balkonger igen. Styrelsen ber alla 
tänka på att det inte är tillåtet att grilla på gårdarna – vi hänvisar till de fina grillplatserna vid gaveln 
på hus 28 och hus 34, samt vid boulebanorna. För allas trevnad ber vi er även tänka på inte att spela 
hög musik med dörrar och fönster öppna samt på balkongen – det är inte alls säkert att dina grannar 
delar din musiksmak.
När temperaturen stiger kommer även barnen ut på gården och leker. Styrelsen ber dig visa hänsyn 
och tänka på att bilar endast med låg hastighet får köra in på gården för av- och pålastning samt 
hämtning och lämning personer. 10 minuter anses som maximal tid vid av- eller pålastning. Om du 
upplever att en bil står långtidsupptställd på gården går det bra att ringa Sydpark på 042-160180.

Blomstervärdar sökas
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.

Glöm inte låsa ditt garageport
Åter igen har vi tyvärr haft ovälkomna besökare i en av våra garagelängor och denna gång fanns det 
inga synliga spår på åverkan utifrån. Vi ber därför alla hyresgäster i våra garage vara noggranna med 
att låsa garageporten, så ingen kan ta sig in i en garagelänga genom ett olåst garageport. Om tjuven 
lyckats ta sig in i ett garage kan vederbörande lätt ta sig vidare till samtliga garage i garagelängan.

Med vänliga vårhälsningar
              Styrelsen 


