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Husdjur
Ni som har nöjet att äga en eller ett par
lurviga små sköna pälsdjur, som kanske är
namnförsedda med ”Missan, Pricken” eller
rent av ”Putte”.
Tänk på att ni ska ha uppsikt över vad
dessa kelgrisar hittar på om de släpps
utanför dörren.
Har ni dem t ex. på loftgången så skall ju
inte grannen behöva ha ”Missan” i knät om
grannen tar sig ut på sin del av loftgången.
Detsamma gäller er som har balkonger
som sitter ihop med varann.
Det finns de som önskar att de kunde ha
ett husdjur med päls, men av rent
överlevnadstekniska skäl så kan de inte
det. Respektera gärna det!

Rent och snyggt i trapphusen
Vi vill från styrelsen tacka alla som hjälpte
till att städa bort en massa bråte från våra
trapphus, förrådsgångar och andra
allmänna kommunikationsytor.
Det märktes en betydlig skillnad och vi får
nu hoppas att de som har dessa ytor som
arbetsplats skall ha det lite lättare på
jobbet. I gengäld får vi en bättre service!

Källsortering
Vi trodde att vi i det här numret skulle
kunna tala om vad det är och hur det
fungerar, men tyvärr blir det lite fördröjt.
Allt är dock klart för att vi skall kunna köra
igång och vi kommer även att installera en
kortläsare på dörren, så bara medlemmar
kommer in. Likadan lösning ser ni på
grovsoprummet.
Vi går nu ut i en gemensam upphandling
med de övriga föreningarna som är
medlemmar i sopsugsamfälligheten.
Någon måste ju ta hand om våra sorterade
sopor och den kostnaden vill vi ju ha så låg
som möjligt.
Ha tålamod! Det är på gång.
De som har ett garagekort, kommer att
kunna använda detta även till dessa
utrymmen. Övriga får ett särskilt kort.
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Bastun
Tyvärr så får ni hålla er ett tag till, för
skadorna var rätt så stora.
Reparationer pågår och vi återkommer
med mer information när det börjar närma
sig nyöppning.
Även här kommer man att kunna använda
sitt föreningskort, förutsatt att man är
medlem i bastuföreningen.
All information om start kommer att sättas
upp i trappen.

Nattvandrarna
Vi knallar på och kollar att allt är lugnt under
helgnätterna, dock har det tunnats ut lite
leden och vi uppmanar härmed våra läsare
att komma med i ”nattpatrullen”
Det har visat sig att vi har en stor inverkan
på att skadegörelsen har minskat på våra
gårdar och i garaget.
Det är även väldigt lugnt ”på stan” under
natten, men det är en del som alltid har fått
lite för mycket innanför västen och de
försöker vi få iväg från gårdarna så att ni
slipper högljudda fylleskrin mitt i natten.

Vårstädning
Söndag den 6 maj håller vi vår årliga
vårstädning med röjning av förrådsgångar
och påtande på våra täppor.
Vi startar 10.00 på morgonen och tar
grillpaus vid tolvtiden. Prata gärna med ditt
trappombud vad som behövs göras.
Jord kommer att läggas upp mittemot
Segelflygsgatan 35.
På den här dagen kommer ni också kunna
träffa era grannar på ett betydligt trevligare
sätt än vanligt.
Det finns också chans att ni stöter på
någon styrelseledamot som gärna svarar
på frågor (i mån av tid)
Välkomna!

februari -01

sidan 1

Gårdarna
Föreningen ser nu över hur vi skall få ordning på växtligheten, lekutrustning och allt
annat som finns på våra gårdar.
Vi låter nu en landskapsarkitekt se över
helheten på allt detta, för att vi skall ha
något som ser bra ut, håller länge och
samtidigt går att sköta för en rimlig
summa.

Stämman
Stämman gick av stapeln den 26 mars och
hade 63 röstberättigade deltagare.
Det valdes en ny styrelse och de är:
Ordförande: Pär Angerfelt 604 22 42
Vice Ordförande och Gårdsombud:
Bert-Ove Pettersson 604 29 44
Sekreterare: Ulla Hartikainen 724 87 54
Ekonomiansvarig och Gårdsombud:
Alexandra Frykholm 605 47 77
Information och studieansvarig:
Birgitta Ekengren 93 52 11
Huvudgårdsombud, Gårdsombud, info och
garagegrupp. Nattvandringen.
Leif Holmgren 604 38 41
Hemsideansvarig och infogrupp:
Torbjörn Roth 724 77 77
Bastuansvarig och garagegrupp:
Sigvard Magnusson 94 27 94
Lokalansvarig och vice ekonomianvarig:
Björn Östman 070-172 36 83
Gårdsombud:
Leif Holmgren (huvudgårdsombud)
Kv. Uppvinden och Kv. Segelflygaren
Alexandra Frykholm Kv. Ballongen
Bert-Ove Petterson Kv. Glidflykten
Till föreningens revisorer valdes:
Maj-lis Gellerstedt till ordinarie och till
suppleant valdes C G Sjögren.
Valberedningen fick tillskott av förra
ordförande Désirée Solhall 93 46 85, som
för övrigt består av Jens Werndén 605 54
68, sammankallande och José Valera da
Cruz 448 17 77.
Stämman behandlade även 4 motioner
På mötet informerades det som vi skrivit
om i tidningen
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