
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Motioner senast 15 mars 
Motioner till årsstämman ska vara 
inlämnade till styrelsen  
senast 15 mars.  
OBS tidigare meddelat datum gäller 
inte 
 
Kollektiv 
bostadsrättsförsäkring 
Information om den kollektiva 
bostadsrättsförsäkring som föreningen 
tecknat, finns nu på hemsidan. 
Du hittar informationen under FAQ 
samt Dokument. 
 
Askkoppar 
Vi kommer att sätta upp askkoppar 
utanför våra trappuppgångar.  
Se till att de används när du slänger 
fimpar! 
 
Soprum igen 

   
Nu har någon ställt skräp i soprummet 
igen som absolut inte ska vara där. Här 
är ett badrumsskåp i trä och diverse 
annat. En kartong bredvid kärlen 
avsedda för kartong, inte tömd eller 
hopvikt. 
Försök att hålla god ordning i våra 
soprum! 
 
Värmejustering 
Värmejusteringen är i princip klar. Om 
du har under 20° i din lägenhet, gör en 
felanmälan till HSB. 
 
 
Ordspråk 

 Det är alltid gott att veta var man 
har sin familj och sina vänner, 
oavsett om man behöver dem 
eller inte. 
A.A. Milne (författare till Nalle Puh) 

ÅRSMÖTE 24 april 
Glöm inte vårt årsmöte den 24 april kl.18:00! 
Ny lokal i år Avenyn Ett, 1 tr. 
 
Det är av stor vikt att så många medlemmar som möjligt 
kommer till årsmötet och visar intresse. Vi står inför 
stora investeringar och renoveringar samt att Göteborg 
stad genomför förändringar som påverkar vår förening. 
Årsmötet är ett bra tillfälle för dig som boende att skapa 
dig en uppfattning om din egen situation i förhållande 
till omgivningen och hur den kan komma att påverka 
föreningen. 
OBS! Motioner ska lämnas in snarast, senast 15 
mars. 
Tidigare meddelat datum gäller inte. 
 

              
Vårfest 15 maj 

Vi samlas från kl. 17 på övre gården.  
Styrelsen bjuder på kaffe och korvgrillning. 
 
Vi spelar boule i lag om fyra.  
Förbered gärna genom att samla ett lag. 
Du får möjlighet att träffa styrelsen och ha trevligt med 
dina grannar. 
 
Den här dagen är Internationella Familjedagen. Vi 
passar då på att göra en insamling till förmån för 
UNICEF som instiftat dagen och hjälper barn utan 
familj. 
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