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Årsstämma 23:e april
Ordinarie årsstämma kommer att hållas den 23:e april 2013, klockan 19:00 i sal A433 på 
Musikhögskolan. Kallelse har skickats och årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på vår 
hemsida under Arkiv → Dokument. Efter årsmötet har vi sedvanligt mingel med fika i Halvmånen.

OBSERVERA ÄNDRAD LOKAL!
I kallelsen står sal A399. Musikhögskolan har meddelat oss att de har ändrat vår bokning till sal 
A433. Det är samma entré som tidigare. 

Augustifesten
I år är det vår tid att vara värdar för Augustifesten, alltså den trädgårdsfest som hålls gemensamt av de 
bostadsrättsföreningar som bor här kring Starrbäckängens fontän.

Kontakta oss i styrelsen om du vill hjälpa till eller har idéer!

Vårstädning den 4:e maj kl 10 – 13
Vi kommer att ha sedvanlig vårstädning den 4:e maj. Vår grannföreningen kommer att städa sin halva 
den 20:e april. Vi brukar normalt ha städning samtidigt, men det gick tyvärr inte att hitta ett 
gemensamt datum i år.
Vi hoppas på allmän uppslutning! Ju fler som hjälper till desto trevligare. Som vanligt kommer vi att 
beställa containrar och bjuda på fika. Samling vid Halvmånen kl 10:00.

Inför vårstädningen uppmanar vi dem det berör att:

• Ta bort allt som eventuellt förvaras utanför källarförråden. Vi kommer att slänga allting som 
står i gångarna.

• Släng gärna gamla trasiga och oanvända cyklar!

• Kontrollera märkningen på de cyklar ni vill ha kvar. Sätt en lapp med dagens datum på 
cykeln.

◦ De cyklar som är omärkta, eller med ett år eller äldre märkning, kommer att flyttas ner i 
källarförråden.

◦ Cyklar i källarförråden äldre än tre år kommer att slängas.

▪ Undantag: Cyklar som märks ”förvaring” sparas utan tidsbegränsning.

Under städningen kommer vi att:

• Slänga skräp i container (kan användas för allt utom elektronik och byggavfall).

• Kratta löv

• Ta fram trädgårdsmöbler och olja in dem.

• Sopa cykelstall, förråd, UC

• Städa grovsoprum

De som inte kommer på städningen får gärna bidra med fika/fikabröd.



Inbrott i förråd
Tyvärr har en av våra medlemmar haft inbrott i sitt förråd. Vi boende kan tyvärr inte göra så mycket 
åt inbrottsfaran, annat än att vara uppmärksamma på vad som sker i vår närhet och se till att dörrar 
som ska vara stängda och låsta är det. Sopa gärna bort grus och stenar vid trösklarna om det behövs.

Styrelsen genom Lennart Börjeson


