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Trivseldag	  söndagen	  den	  2	  oktober	  
Söndagen den 2 oktober kl 11-13 träffas vi för att göra snyggt runt huset inför höst och vinter. 
Eventuellt kan det också bli en del inomhusarbete. Trivseldagen är ett tillfälle att träffa gamla 
och nya grannar. Mer information kommer att anslås i portarna före den 2 oktober. 

Uppställda	  portar	  och	  grindar	  
På senaste tiden har styrelsen vid flera tillfällen noterat att portar har varit uppställda genom 
att cigarrettfimpar eller skruvar eller liknande varit instoppade i låsen. Detsamma har inträffat 
med grinden in till storgården mellan nr 8 och nr 14. Alla portar och grindar ska vara låsta, det 
är en säkerhetsfråga. Det kostar dessutom stora pengar om låsen går sönder och måste 
repareras. Styrelsen vädjar till de boende att hålla ögonen öppna och inte heller ställa upp 
portar eller grindar utan gå ner och släppa in eventuella gäster. 

Gårdsfesten	  för	  att	  fira	  föreningens	  20-årsjubileum	  	  
Gårdsfesten som var planerad till den 3 september måste tyvärr ställas in. Styrelsen har 
beslutat att festen får bli av till våren istället och återkommer om detta längre fram. 

Snöröjning	  
En motion om snöröjningsgrupper behandlades vid årsstämman. Motionären önskade att det 
ska ordnas snöröjningsgrupper i de olika portarna som ett komplement till den snöröjning som 
Riksbyggen m.fl. sköter. Styrelsen vill gärna ha kontakt med boende som är intresserade av 
att ingå i en snöröjningsgrupp och även någon som är intresserad av att ansvara för hålla 
samman snöröjningsgrupperna. Intresserade kan mejla till lena.emanuelsson@bredband.net 
eller lägga en lapp i Emanuelssons brevlåda på nedre botten i nr 8. 

Styrelsen	  hälsar	  nya	  grannar	  välkomna!	  
Göran Roth har flyttat in i lägenhet nr 73 i nr 8. 
Hawkar Sulliman har flyttat in i lägenhet nr 096 i nr 12. 
Johan Nyman har flyttat in i lägenhet nr 081 i nr 10. 
Charlotte Sundqvist och Peter Falk har flyttat in i lägenhet 025 i nr 2. 
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