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KALENDER

>> 23 mars styrelsemöte

>> 30 mars senaste inlämningsdatum för motioner

>> 27 april föreningsstämma

Årets utemiljöprojekt är beställda...        
Styrelsen har på senaste styrelsemötet beslutat 

att beställa ytterligare projekt för att förbättra trevnaden 
i vår gemensamma utemiljö.

 Projektet runt den nedre parkeringen kommer att fär-
digställas. Sista etappen blir upprustning av rabatten mot 
rotebergsvägen - en sträcka om ca. 15 meter - vilken 
kommer att harmoniera med den södra rabatten med 
uppstammade, mindre träd.

 Uppfräschning av utemiljön i föreningens norra del, 
nedanför parkeringsdäckets sidor. Se projektskiss på 
nästkommande sida.

 Renovering och förnyelse av områdets gånggränder, 
mellan låghusen. Befintliga plattor ersätts av s.k. ecoblock, 
vilket innebär gräsbeklädda och lättskötta trädgårdsstråk.

Dags att motionera till föreningsstämman...
Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma? Nu är det hög 

tid att lämna in motioner. Årets föreningsstämma äger rum torsdagen den 27 april, klockan 19.00 i samlingslokalen på 
Kihlgrensväg. Väl mött då! 

Vad är en motion? Att lämna in en motion till fören-
ingsstämman är en möjlighet att begära att ett visst 
ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig 
och innehålla en beskrivning av eventuella problem 
eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt 
kompletterad med en motivering.

Motioner lämnas bäst i föreningsbrevlådan utanför 
styrelselokalen.

Lämna in din motion senast 
torsdagen den 30 mars!

Ett otrevligt tillbud - brand i soprum...
På eftermiddagen - lördagen den 18 februari - upp-

märksammades en brand i det övre soprummet. Närmare 
bestämt i kärlet till höger, närmast dörren. Tack vare ett 
rådigt ingripande av några medlemmar så kunde branden 
släckas med hjälp av pulversläckare från intilliggande 
tvättstuga. En olustig händelse som hade kunna sluta 
riktigt illa. SNÄLLA, kontrollera och tillse att inga brand-
farliga sopor - såsom fimpar eller liknande - medföljer 
hushållssoporna. Tag ansvar över din sophantering!
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Vår kommande utemiljö i norr...


