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Nu är äntligen sommaren här och vi hoppas att ni alla får en skön sommar!
Boka uteplatserna
Vi har en uteplats på innergården och en mot gatan. Dessa kan man boka på
ett formulär som sitter utanför tvättstugan.
Grillar
Föreningen har två gemensamma grillar, även dessa bokar man utanför
tvättstugan. Viktigt att grillarna görs rent efter användning!
Kryddor mm.
Vi odlar för föreningen så att alla kan plocka olika kryddor, grönt och tomater.
Många av pallkragarna utanför E-uppgången är privata, men Vestersol har två https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=335811
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Många av pallkragarna utanför E-uppgången är privata, men Vestersol har två kolla på skyltarna. Dessutom finns riktigt mycket rabarber i år som alla också
får ta av! På innergården står det mindre krukor och en pallkrage, även dessa
är till för alla att plocka från.

Påminnelse - Återvinningskärlen
Tack för att så många återvinner, det
är vi glada över! Men tänk på att
alltid platta till kartonger och se till så
att kärlen packas på bästa vis när du
återvinner. Så att så mycket som
möjligt kan få plats. Kärlen måste
alltid kunna förslutas helt.

Ny styrelse
22 maj hade föreningen årsmöte och
en ny styrelse valdes.
Ordförande: Conrad Lauritsen
Vice ordförande: Bernt Schechinger
Kassör: Hanna Hvarfven
Ordinarie ledamot: Lovisa Fransson
Suppleanter: Sara Westberg och
Christopher Westberg
Om du vill se eller få kopia på
stämmoprotokollet så kontakta
Conrad. Alla kontaktuppgifter sitter
på anslagstavlorna.
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