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En vårhälsning 

Då har vi haft vår årliga städdag. Städningen på 1:24 finns mycket väl 

berättad om på vår hemsida av städgeneralen själv. På 1:25 var det också 

väldigt god uppslutning i år. Vi fick mycket gjort i form av att städa ut 

vintern. Förrådet och tvättstugan fick sig en omgång. Vad som var extra 

värdefullt var att vi fick området på norrsidan uppsnyggat och rensat från 

lite byggrester. Vi har nu anlitat en allt i allo som skall snygga till lite 

ytterligare på både 1:24 och 1:25. Alla ni som ställde upp är värda ett 

stort tack för hjälpen och ni som försåg oss med korv och läsk efteråt gör 

som vanligt ett mycket gott jobb. TACK ALLA. 

Så över till lite tråkigare saker. När dagen för vattenpåsättning är inne är 

det ett KRAV från styrelsen att alla ser till att huvudkranen för vattenpå- 

sättningen vid respektive stuga är avstängd. Det händer tyvärr allt för 

ofta att så inte är fallet. Ej avstängd kran medför mycket extra arbete för 

dom som är engagerade i arbetet. Styrelsen funderar på att införa böter 

för den som inte ser till detta. SKÄRPNING! 

En annan tråkig fråga som alltid kommer upp är sopor till återvinnings- 

centralen. På föreningen har vi blå container för hushållsavfall, kärl för 

glas, metallförpackningar, plastförpackningar och tidningar (1:24). I dessa 

kärl läggs det som finns angivet på kärlets utsida. Allt annat material är 

DU själv skyldig att ta hand om och köra till ÅVC. Vi har ingen 

vaktmästare som sköter detta åt dig. Vi betalar ju dessutom för att få åka 

till ÅVC. Följ sen Gretas uppmaning till miljötänk och sortera matavfall i 

dom grön påsarna och lägg i den blå containern. 

I solidaritetens namn så uppmanas alla ni som hyr ut sin stuga att betala 

de 1 000 kronor som vi har i uthyrningsavgift till föreningen. Styrelsen 

kommer att hålla ögonen öppna på dom som missbrukar förtroendet att 

sköta detta. 

Lika väl som att alla ser till att brandsäkra sin grannes vägg så kan det 

vara en ide att var och en skaffar sig en lite brandsläckare för alla 

eventualiteter. Vi kommer att kolla upp med brandmyndigheten var 

brandposterna finns inom området. 

Tyvärr är ovanstående en del saker som måste skötas bättre för allas vår 

trevnad. Det känns ändå skönt att få avsluta med enbart positiva saker. 

Det är vår i luften och snart är sommaren här med sol och bad.  

 

Njut och ha det nu skönt alla  

önskar 

Styrelsen  

genom 
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