Nytt från styrelsen
Våren är i antågande och vi är många som undrar vad som hände med vintern. För att kunna göra
den sista injusteringen av termostaterna på elementen behövdes en längre sammanhållande kall
period och den kom aldrig. Som det ser ut får finjusteringen vänta till kommande vinter. Som alla
vet har vi trots allt kunnat reglera värmen på elementen med den ”svarta ratten”. Det har dock
varit ett trubbigt instrument och åtminstone hos mig har vi fått skruva på dem ganska ofta
eftersom vädret varit mycket ojämnt. Några av oss har också fått lufta elementen ett par gånger.
Våren är som sagt på gång och vi har planerat in den första städdagen till den 19 april och som
vanligt ska vi samlas efter utfört arbete till en gemensam grillning. Vi hälsar alla särskilt de
nyinflyttade välkomna till dagen och vår gemenskap! Övriga städdagar under året är den 14 juni,
23 augusti och 18 oktober. Beroende på väder kan det behövas insatser redan innan den första
städdagen som till exempel kalkning och beskärning av rosor. Hjälp gärna till med det, kontakta
trädgårdsgruppen Monica Idberg tfn 070-712 00 99 för att hjälpa till och framför allt innan du
går ut med sekatören.
Inom kort kommer balkongerna i ”nybygget” till mångas glädje att få korrugerad plåt liksom
övriga balkonger i området. Under våren kommer också grillplatsen vid ”trekanten” att
iordningsställas. Men det finns ett stort problem vid ”trekanten” – alla bilar som parkerar kring
den och några som dessutom parkerar bilarna på trottoaren. Det är inte OK – varken att parkera
på gatan eller på trottoaren. Plattorna på trottoaren kommer på sikt att skadas och kosta
föreningen många kronor att åtgärda.
Styrelsen arbetar för närvarande bland annat med att revidera föreningens stadgar, vilka kommer
att behandlas av två på varandra följande stämmor, och med att försöka hitta ny hyresgäst till
lokalen som under förra året var ”hunddagis”. Eftersom lokalen har sina begränsningar och ur ett
företagarperspektiv ligger förhållandevis avsides så är det svårt att hitta en seriös hyresgäst. Men
vi ger inte upp. Vi kommer också att förtydliga delar av det avtal som gäller för hyra av
parkeringsplats i garaget då alla inte följer ingånget avtal – till exempel två fordon på en
parkeringsplats. Det är inte rättvist mot alla dem som följer avtalet.
Det var allt för nu. Har du frågor eller synpunkter hör gärna av dig till oss i styrelsen.
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