
Ny trädgårdsleverantör
Från och med 1 mars ansvarar Wefix
för vår våra blommor, buskar och 
träd. Vi ser väldigt mycket fram 
emot att de kommer se till att våra 
rabatter blir superfina.

Container
Har du stora, otympliga saker som 
inte går att kasta i vanliga soporna, 
så kommer det en container för 
detta fredag 11 mars. Den står kvar 
en vecka. Elektronik och farligt avfall
ska inte slängas i containern. På 
kommunens hemsida kan du se var 
och när du kan lämna sådant till 
farligt avfall-bilen.

Rastning av hundar
För att hålla innergården så snygg 
och fräsch som möjligt ska hundar 
rastas på andra ställen.

Vill du vara med?
Vill du bidra till styrelsens arbete
och lära dig mer om föreningen? 

Kontakta valberedningen på 
telefon:

Christer Dijnér: 0708-666 444
Elisabeth Edén: 0702-833 822
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Motioner till 
föreningsstämma
Sista dagen för motioner till 
föreningsstämman är 15 mars. Se 
till att ta chansen att vara med och 
påverka ditt boende. Själva 
stämman kommer att hållas 7 juni. 
Mer information och kallelse 
kommer senare.

Ventilationskontroll och 
rengöring
Det är 8 år sedan vår ventilation 
rengjordes, så vi passar på att göra 
detta i samband med 
ventilationskontrollen som kommer  
genomföras under april. Inför denna
kommer alla lägenhetsinnehavare 
behöva lämna in sin nyckel. Det är 
extra viktigt att nyckeln lämnas in 
enligt anvisning i och med att 
rengöringen av ventilationen annars
inte kan genomföras och då blir 
ventilationen i din lägenhet lidande. 
Mer information kommer.

Tak- & fasadrenovering
Under året kommer vi renovera 
samtliga tak och fasader. Vi är i 
slutförhandling med 
entreprenörerna och arbetet 
kommer förhoppningsvis inledas 
under våren. Detta kommer tyvärr 
innebära att det kommer sättas upp
byggställningar runt hela 
fastigheten i ca 11 månader. 
Utemöbler kommer behöva flyttas 
bort under arbetets gång. Mer 
information kommer.
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