
Det har bara gått en dryg vecka sen vår 

valborgsfest men aktivitetsgruppen håller 

redan på att planera nästa stora fest. I 

slutet av maj kommer de bjuda in till den 

årliga grillfesten, håll utkik på anslags-

tavlorna, hemsidan och på facebook för 

mer information. 

Grillfest 

Vårstädning 

Våren är äntligen här vilket innebär att det är dags att göra lite fint på våra gårdar 

inför sommaren. Tisdag och onsdag 13-14 maj träffas vi från klockan 18.00 och 

jobbar i ett par timmar per kväll. Efter städningen bjuder aktivitetsgruppen på något 

gott i kvarterslokalen. 

Har du inte möjlighet att närvara under just de två kvällarna kan du givetvis dra ditt 

strå till stacken någon annan dag. Kolla i så fall med din gårdskontakt vad som  

behöver göras.  

En container för trädgårdsavfall kommer finnas uppställd intill fotbollsplanen från 

och med fredag 9/5. 

Styrelsen informerar: 

Under nästa vecka kommer finsopning av vårat område att ske. Det vore bra om alla med parkeringsplats  

kunde sopa ut gruset från sin parkeringsruta. Sopborste finns vid varje soprum. 

Nya förrådslampor med rörelsevakt har installerats i förrådsgångarna. 

31:ans infoblad 
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I detta nyhetsblad  
skulle vi vilja passa på 

att dela ut lite ris och 
ros. 
 
Den här gången vill vi 
rosa alla som kom på 
årsstämman. 
 
Riset tilldelas er som 

inte lärt er att hitta till 
askkoppen utanför 
samlingslokalen. 

Styrelsen för vår bostadsrättsförening ser efter  

årsstämman ut så här; 

Ordförande - Ann-Marie Gustafsson 

Vice ordförande - Gunnar Wiklund 

Sekreterare - Håkan Berglund 

Studieorganisatör - Stefan Boström 

Ledamöter - Leif Berglund, Anita Åkerlund, Rickard 

Abrahamsson (Riksbyggen). 

Suppleanter - Christina Melander, Ingela Jansson, 

Kent Brodin, Lena Boberg, Elin Forsberg 

(Riksbyggen). 

 

Välkomna! 

 
Vi har fått några nya grannar i området den senaste tiden. Vi 

vill hälsa Siri & Tobias på Mjölkvägen samt Fredrik på  

Ersbodavägen  varmt välkomna till vår bostadsrättsförening.  

Info från stämman 


