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Information om vårt boende 

Årsmöte den 20:e april 
Ordinarie årsstämma kommer att hållas måndagen den 20:e april 2015, klockan 19:00. Se 
separat kallelse! 

Efter årsmötet har vi sedvanligt mingel med fika i Halvmånen. 

Byte av städfirma 
Styrelsen har under våren gjort förnyad upphandling av städtjänsten (inomhus) och som 
resultat av detta kommer vi att byta städfirma. Den hittillsvarande entreprenören är 
uppsagd och fr.o.m. den 1:a juni kommer AB Städenergi att ha uppdraget att städa trapphus 
och hissar. 

Beskärning av träd 
Vår arborist kommer att genomföra en beskärning av alla föreningens träd och buskar. 
Observera att träden längs med Starrängsringen (på utsidan av ringhuset) och kring 
fontänen inte kommer att beskäras. Dessa träd tillhör nämligen inte oss och ägarna anser 
inte att de behöver beskäras i närtid. 

Vårstädning 
Årets vårstädning sker lördagen den 18:e april. 

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. 

● Gärna slänga 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 märkning för ett år sedan eller äldre, 

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. 

Styrelsen genom Lennart Börjeson 


