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Felvända Kärl
Vi har på senaste tiden haft 
problem med att kompost–
kärlen i soprummet stått vända 
åt fel håll. Det som händer är 
att sophämtarna vägrar att ta 
dem och de blir ståendes. För 
att hämtningen skall bli utförd 
måste de kärlen stå så att pilen 
pekar mot mitten av rummet 
(och inte mot t.ex. väggen). Det 
hade varit bra om vi kunde 
hjälpas åt att vända dem rätt i 
det fall de hamnat fel av någon 
anledning.

Container
Mellan den 13:e och den 23:e 
April kommer vi att ha en 
container på gården. Tömning 
sker två gånger, 19:e och 23:e 
April. 

Loppis?
Förra året ordnade vi en 
gemensam loppis tillsammans 
med brf. Alba. Finns det 
intresse för ett liknande 
arrangemang även i år?

ÅRSSTÄMMA
Nu är datum och tid satta till stämman vilken således kommer att 
äga rum den 2 Maj kl 18:00. Kallelse kommer att utgå enligt våra 
stadgar tidigast 4 veckor före utsatt datum och senast en vecka 
innan.
Vi i styrelsen har också förlängt tiden under vilken medlemmarna 
kan inkomma med förslag, motioner, eller punkter till 
dagordningen. Detta kan ska fram till och med den 15:e April.
Vidare kommer valberedningen att under de närmaste veckorna att 
gå runt och knacka på. Ta gärna och fundera på om Du är 
intresserad av att sitta med under nästkommande verksamhetsår. 
Det kommer att behövas både ordinarie ledamöter och 
suppleanter. När valberedningen gör sin rond kommer de även att 
passa på att samla telefonnummer och e-mail till alla medlemmar 
så att våra listor är uppdaterade.
RENOVERING AV TVÄTTSTUGORNA
Med början 10:e April och i fyra veckor framåt kommer vi att 
renovera våra tvättstugor. Nobelvägen är först ut och efter två 
veckor, den 24:e April enligt gällande plan, påbörjas tvättsugan på 
Eslövsgatan. Det kommer alltså hela tiden att finnes en tvättstuga i 
bruk men givetvis så kommer vi att behöva hjälpas åt så att tiderna 
ska räcka åt alla.
GÅRDSDAG
I vanlig ordning kommer vi att ha en gårdsdag till våren. Datumet 
denna vår är satt till den 21:a April. Om Du har förslag på vad vi 
kan eller borde göra så ta kontakt med styrelsen om det så lägger vi 
det till listan.
KODBYTE
Det börjar bli dags att byta koderna igen. Den 21:a April, i 
samband med gårdsdagen, passar vi på. De nya koderna kommer vi 
att dela ut när det börjar närma sig så håll utkik
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