
 

 

 
 
 
 
Årstämma 
På grund av diverse anledningar behöver vi byta datum för årets årsstämma. Nytt datum blir 8 juni 

klockan 19.00 i lokalen.  

Hoppas vi ses där. 

Kommande markarbeten 
Äntligen har det blivit dags för nästa etapp i markarbetena. De tre återstående parkeringarna 
kommer nu att fixas till. Arbetet kommer ske i etapper och de första två kommer utföras innan 
semestrarna och den sista efter semestrarna.  
 
Under pågående arbete kommer de som har parkeringsplats/garage på berörd parkering att behöva 
flytta sin bil. Ni kommer att bli tilldelade en tillfällig parkering i området. Separat information till 
berörda kommer innan det är dags. 
 
Skyddsrum 
Styrelsen har fått en del frågor om skyddsrum på sista tiden. Som många säkert känner till är vår 
föreningslokal även skyddsrum. Styrelsen arbetar för närvarande på att ta fram en beredskapsplan 
för skyddsrummet. Vi återkommer när detta arbete är klart. 
 
Grillsäsong 
Sommarvärme, sol och helgdagar. Ja, det är mycket som lockar för tillfället. Med allt detta kommer 
även grillarna fram. Tänk på att ta det försiktigt när ni grillar. Ha alltid grillen under uppsikt.  
 
På grund av brandrisk är det endast tillåtet med elgrill på balkongerna. 
 
Sopsortering 
Tyvärr slarvas det mycket med sopsorteringen. Snälla tänk på att sortera era sopor. Det som kan 
sorteras ut och slängas i återvinningen ska slängas där. Restsopor och matavfall slängs i soprummet. 
Om vi tillsammans gör detta så bra vi kan finns det mycket pengar att spara för föreningen. 
 
Expeditionen 
Nästa öppetdag för expeditionen är torsdagen 5 maj klockan 18.30-19.30. Titta gärna in om ni har 
några frågor till styrelsen eller om ni bara vill träffa några av oss och snacka en stund. 
 
Hjärtstartare  
Vi har en hjärtstartare på bottenplan i kvarterslokalen (Furumossen 171), den sitter monterad i ett 
vitt skåp på väggen. Förhoppningsvis behöver du aldrig använda den, men OM - Ja då finns den där 
för dig. Bekanta dig med dess placering, det sista du vill är att behöva leta om olyckan är framme. 
 
Varma nu är det snart sommar-hälsningar 
Styrelsen 
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