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Årsstämman
Föreningens årsstämma hölls i tisdags. Protokollet kommer att finnas på vår hemsida så fort som det 
är justerat och klart. Vi har fått en ny styrelse, bestående av Sofia Teljevik, Per Nihlén, Lennart 
Börjeson, Marina Fransson, Per Malmgren, Sven Forsberg, Bo Blom och Anders Klahr. Mer 
information kommer.

Vårstädning
Lördagen den 24:e april har vi traditionell vårstädning mellan kl. 10 och 13. Under tiden serverar vi 
korv och dryck i Halvmånen. Våra uppgifter är främst att göra i ordning trädgårdsmöbler och 
blomkrukor. Alla är hjärtligt välkomna!

Rensning i cykelförråd
Nu är det dags att städa upp i förråden & märka upp cyklar mm igen!

Lördagen den 24:e april under städdagen kommer vi att göra en utrensning av omärkta cyklar i 
förråden, men även andra föremål som inte får vara i cykelförrådet, så att vi samtidigt kan passa på 
och städa dessa utrymmen.

De föremål som får förvaras i cykelförrådet är cyklar samt barnvagnar. Märk dem med namn, 
lägenhetsnummer, datum och år 2010.

Cyklar som du inte använder men som du inte vill ska slängas och som är tydligt märkta med namn 
& texten förvaring kan vi förvara dem åt er på ett annat ställe.

Vi vill också påminna er om att cyklar eller andra föremål inte får vara fastlåsta i galler eller  
cykelställ och vi kommer att klippa upp dessa lås.

Förhoppningen är att denna aktivitet ska leda till att vi kan använda utrymmena bättre.

Vinterförvara din pulka?

Vill du passa på och vinterförvara din pulka? Under städdagen ges du tillfälle att ställa undan din 
pulka/snowracer. Märk den i så fall tydligt med namn & texten förvaring.

/Styrelsen gm Lennart Börjeson


