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Årsmöte 
Föreningen kommer hålla årsmöte 7 maj. Kallelse kommer ut senare. Motioner till årsmötet skall vara 

tillgängliga i samband med att kallelsen till mötet skickas ut. Senaste dag för att inkomma med motioner är 

därmed 15 dagar innan mötet, dvs 22 april. Passa därför på att skicka in din motion redan nu; antingen via 

föreningsbrevlådan eller via e-post. Ny styrelse skall väljas på årsmötet. Valberedningen består av Robert 

Holmström, mer information kommer separat inom kort.  
 

Städdag  
Styrelsen kommer att anordna en städdag 11 maj kl 11 där vi går igenom trädgård och gemensamma 

utrymmen på ett grundligt sätt. Vi samlas ute på gården.Vi hoppas att så många som möjligt kan delta så att 

vi slipper att köpa in dessa tjänster externt. Alla kan vara med, det finns även enklare uppgifter att göra. Det 

är även ett trevligt sätt att lära känna sina grannar. Föreningen bjuder på korv efter att städningen är avslutad. 

Ni som inte har möjlighet att delta kan få uppgifter att utföra en annan dag. 
 

Container och sophus 
I samband med städdagen kommer vi att ta hit en container. Passa då på att rensa i era förråd och släng 

sådant ni inte längre behöver. Vi vill påminna alla att på grund av brandrisken får inte saker ställas i källar- 

och vindsgångar. Den senaste tiden har vi även haft en del problem i vårt sophus t ex överfyllda kartongkärl 

och grovsopor. Kartonger ska pressas ihop för att spara plats i kärlen. Grovsopor ska inte slängas i sophuset 

utan köras till en återvinningscentral. 
 

Skadedjur 
En medlem har upptäckt pälsängrar i sin lägenhet. Vi vill därför be alla att vara uppmärksamma på om fler 

upptäcks. Anticimex råd om du har fått in pälsängrar i din lägenhet är: 
 

• Ta bort organiskt material - städa. 

• Lägg endast undan rena kläder, gärna förpackade i täta emballage. 

• Kontrollera era undanlagda textilier regelbundet. 

• Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling 
 

Tele2 
Telenor har förvärvat Tele2 som levererar vårt internet och TV. De tjänster som föreningen har kommer att 

levereras precis som tidigare. Detsamma gäller för er som har tecknat enskilda avtal med Tele2. 
 

Tvättstugan 
Den senaste tiden har vi haft en hel del problem med tvättmaskinerna i tvättstugorna. Styrelsen har haft en 

genomgång av vår maskinpark med EP Service och lagt upp en tidsplan för byte av maskinerna. Två 

maskiner har bytts ut i lilla tvättstugan och den nyare maskinen i stora tvättstugan kommer att repareras. 
 

Störningar 
Nu när vårkänslorna har börjat infinna sig är det många som är glada och spelar musik och har fester. 

Styrelsen vill därför passa på att påminna om våra trivselregler. Alla har rätt att ha fest då och då, men tänk 

på dina grannar. Dämpa musiken allt eftersom klockan går mot natt. Sätt gärna upp en lapp i trapphuset då 

du skall ha fest. Tänk på att efter 22.00 skall det vara lugn och ro, d v s lagom dämpad musik och samtal på 

rimlig nivå. Tänk även på att musiken hörs tydligt till dina grannar när du har balkongdörren och fönster 

öppna. 
 

Ny hemsida 
Styrelsen har tagit fram en ny layout på vår hemsida. För er som inte har varit inne där vill vi rekommendera 

er att gå in och titta. Där finns en del matnyttig information. 
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