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MEDLEMS INFO JUNI 

Trädgård  

Sommaren är här och det blommar för fullt i vår trädgård. Styrelsen vill bara klargöra vad som är 
gemensamt vad det gäller kryddor etc. 

Allt som står ovanför innergårdens uteplats på plattorna är gemensamt och där får var och en plocka 
kryddor sallad etc. för husbehov Vidare står det kryddor på föreningens uteplats mot gatan även 
dessa är gemensamma. Föreningen har även 2 st. pallkragar vid E-uppgången, tydligt utmärkta, även 
dessa är för gemensamt bruk. Allt annat är privat såsom krukor på berget på innergård, planteringar 
efter fasad vid E-uppgång samt övriga pallkragar 

Vi ser gärna att fler har lust att arrangera sig i trädgården och en speciell trädgårdsgrupp kommer att 
tillsättas så vet ni med er redan nu att ni skulle vara intresserade av att hjälpa till i trädgården med 
planteringar samt allmän skötsel så kontakta Anna-Maj senast den 15 juli.  Ersättning utgår med 150: -
/h, denna ersättning gäller även för övriga arbeten som utförs för föreningen såsom exempelvis 
snöskottning, målning, gräsklippning etc. 

Fastighetsförvaltning 

Även här kommer de tillsättas en arbetsgrupp. Är du intresserad av att hjälpa till med diverse saker 
som rör fastigheten såsom t.ex. målning och mindre reparationer kontakta Hanna i E senast den 15 
juli. Det som är på gång är bl.a. målning av gemensamt badrum, lasering av terrass o utemöbler mot 
gatan samt målning av staket. Fastighetsgruppen kommer även att se över hur fastigheten skall 
förvaltas på längre sikt. Om ni känner att ni redan nu kan hjälpa till med lite målning, lasering etc. så 
kontakta Jan i C snarast. 

Fönsterrenovering  

Underhåll av fönster är pågående, närmast kommer Sandberg/Karlsson, Rajabi, Altsäters fönster att 
renoveras. Det kommer ske en inspektion från utsidan under slutet av juni/början av juli för att se vilka 
fönster som behöver åtgärdas. Det är väldigt bra om alla kan kika på sina egna fönster och om ni 
märker att de ser dåliga ut på utsidan meddela gärna Jan i C. 

Brandinspektion  

Styrelsen har genomfört en brandinspektion tillsammans med räddningsverket. Följande gäller: Inga 
privata föremål för ställas i källargångar, vindsgångar samt trappuppgångar. Vi ber samtliga 
medlemmar avlägsna sina privata tillhörigheter i dessa utrymmen senast den 16 augusti. Efter detta 
datum kommer föreningen slänga kvarglömda saker. Vidare kommer en inspektion av brandvarnare 
ske då alla lägenheter måste ha en fungerande brandvarnare. Mer info ang. denna inspektion kommer 
i ett separat email. 

Vi vill också passa på att hälsa vår senaste medlem Mikael Lith (E) välkommen till föreningen samt att 
önska alla medlemmar en trevlig sommar! 

Styrelsen 


