Nyhetsbrev April 2021

Hej alla medlemmar!
Nu kommer våren sakta smygande och förutom längre dagar och
fågelkvitter betyder det även att vi gör oss sommarredo i föreningen.
Därmed har det än en gång blivit dags för vårens fixardagar! Genom
att vi medlemmar hjälps åt att ta hand om fastighet och trädgård kan
vi hålla nere föreningens avgifter och våra hyror. Tyvärr kan vi inte
heller i år arrangera fixardagarna som en gemensam aktivitet.
Istället finner ni här en lista där varje medlem har blivit tilldelad en
uppgift att utföra. Om man inte vill eller har möjlighet att genomföra
sin uppgift ber vi er höra av er till styrelsen på info@vestersol.se.
Listan med uppgifter kommer även att sättas upp på anslagstavlan i B-källaren
och här kan du signera då uppgiften är genomförd. Om du lägger ner 4 timmar
på uppgiften och ändå inte blir klar kan du också signera
uppgiften men meddela då styrelsen vad som kvarstår att göra.
Vi ser gärna att uppgifterna är färdiga innan den 30:e maj. Vi
hoppas kunna köra vanliga fixardagar till hösten och ser fram
emot att träffa er alla då.
Stort tack på förhand för att du bidrar till en trivsam och väl omhändertagen
förening!

Renoveringen av komposten av komposten är nu klar och det finns gott om
utrymme i den så att vi kan separera grenar/kvistar från gräs och löv.
Grenar/kvistar kommer vi senare att ta hand om genom att mala ned dem med
kompostkvarnen eller transportera bort dem. Vi ber er därför fylla på
kompostbehållaren med vedartade växter,
grenar och kvistar med diameter större än 3mm
från vänster (d.v.s. norr) och löv och gräs från
höger (d.v.s. syd)! Det är inte tillåtet att lägga
glas, sten, metall eller plast (t.ex. växtetiketter
eller blomkrukor) i komposten!
Ytterligare glädjande information rörande trädgården är att det finns två
pallkragar lediga för medlemmar i föreningen som är sugna på att odla i
sommar. För att få mer information om detta är det bara att höra av sig till vår
kassör Jan på kassor@vestersol.se.

Även medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med övrigt
trädgårdsarbete under kommande säsongen är mer än välkomna att höra av
sig till Jan eller Hanna för att höra mer.
Avslutningsvis vill vi redan nu informera om att föreningens årsmöte äger
rum måndagen den 24 maj så att ni kan lägga in det i era kalendrar. Mötet
kommer att hållas utomhus med smittsäkert avstånd mellan deltagarna.
Välkomna! Officiell kallelse till mötet får ni via e-post tidigast 6 veckor före
mötet.
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen BRF Vestersol
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