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Aktivitetsgruppen

Vårstädning

Vi som hjälper till att arrangera fester
för alla boende gör det för att vi
tycker det är roligt och för att
uppskattningen från alla er som
kommer är värd allt arbete vi lägger
ner. Dock är vi inte så många som vi
skulle önska. Vi söker därför fler som
vill hjälpa till att fixa roliga fester för
alla boende i bostadsrättsföreningen.
Kontakta Ann-Marie om du tycker
det låter intressant.

Vårstädningen av området blir i år 23 - 24
Maj. Vi börjar klockan 18.00 och efteråt
serveras fika i samlingslokalen. Redan nu finns
en container för trädgårdsavfall intill fotbollsplanen. Kom ihåg att inget annat får slängas i
containern, sopsäckar måste alltså tömmas.

Cyklar
Ett antal cyklar hämtades aldrig vid
cykelutlämningen, dessa har vi låst
in igen. Kontakta din gårdskontakt
om du saknar din cykel.

Årsmöte
Föreningens årsstämma blir i år 12 Juni
klockan 18.30 i samlingslokalen. Kallelse och
årsberättelse kommer att delas ut i samtliga
brevlådor innan stämman. Precis som förra
året kommer en fruktkorg lottas ut bland de
som är med på stämman, vi bjuder även på
fika efter att stämman är avslutad.

Styrelsen informerar
Under vecka 21 kommer trädfällning ske i vårt bostadsområde. Vi har anlitat både trädgårdsmästare och en trädexpert för att gå igenom vad som bör tas bort helt och vad som
klarar sig med beskäring. De flesta träd som försvinner är de som bedöms kunna skada
våra tak och fasader. Det har kommit in önskemål om gallring av träd längs Mjölkvägen,
dessa står på kommunens mark så dom kan vi inte ta bort. Vad gäller skogspartiet mellan
Mjölkvägen och Filgränd så har våra experter tagit fram områdesplanen där det går att
läsa att marken ska bestå av naturmark. På grund av detta har dom beslutat att inte
utföra någon gallring där. I skogspartiet bakom Mjölkvägen 72 - 86 har ingen gallring
utförts sen föreningen byggdes 1991, därför kommer en större upprensning ske där.
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