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Hoppas att ni alla har det bra i dessa märkliga tider!

Trädgårdsavfall
I år bestämde vi i styrelsen att vi inte skulle ha någon
gemensam trädgårdsdag. Detta på grund av att vi inte
vill uppmuntra till onödiga sociala sammankomster.
Vi har däremot fixat till rabatten vid sandlådan så att
den ser mycket trevligare ut nu. Gå gärna dit och titta!

Vi kommer att sätta ut två säckar för trädgårdsavfall
som ni kan använda. En placeras utanför
Gulmårevägen 2 och en nedanför Tomatvägen 8, vid
gruslådan. Säckarna som redan står på Gulmårevägen
tillhör vår förening, men de är redan fulla från arbetet
som gjordes vid sandlådan. De två nya säckarna
placeras ut på fredag så att ni kan rensa i trädgården
till helgen.

Stämma
Med tanke på rådande omständigheter med Covid 19
så rekommenderas föreningar att inte hålla en stämma
på vanligt sätt. Alternativen är att hålla den utomhus
eller att hålla den digitalt och att erbjuda poströstning.

Vi kommer att hålla en stämma utomhus vid
sandlådan, men uppmanar så många som möjligt att
istället poströsta innan stämman för att hålla ner
antalet medlemmar på den fysiska stämman.
Tillsammans med detta nyhetsbrev får ni kallelse och
årsredovisningen. Inom ett par veckor kommer ni även
att få underlag för att kunna poströsta.

Formuläret för poströstning fyller ni i och lägger i
Elins brevlåda, Taklöksvägen 23. Alternativt så kan ni
maila in det till styrelsen. Vid eventuella frågor så
kontakta någon av oss i styrelsen innan ni skickar in
det eftersom man inte får skriva kommentarer eller
frågor i formuläret.

Service av värmepumpar
Vi har beställt service av våra värmepumpar genom
ETB Värme. Det är inte bestämt exakt när den
kommer att utföras, men vi återkommer med
närmare besked.

Spolning av avloppsstammar
Flera medlemmar har problem med stopp i avloppet
och vi har behövt ta hit en spolbil ett par gånger den
senaste månaden. Vi kommer att beställa spolning
till alla hus och återkommer även här med närmare
besked. Tänk på att vara noga med att inte spola ner
matrester och olja i avloppen!

Färg och vax
Om det är någon som behöver kompletteringsmåla så
finns det färg i alla kulörer i förrådet. Även penslar,
skrapa och borste finns.

Glöm inte bort att vaxa era dörrar nu på våren. Om
vi alla vaxar våra egna dörrar så kommer de att hålla
längre.

Gemensamt förråd
Vi tänkte ha en del gemensamma verktyg och
trädgårdsriedskap i förrådet vid sandlådan som alla
medlemmar kan få tillgång till. För att underlätta den
hanteringen har vi planerat att sätta in ett kodlås där.
Kom gärna med förslag på vad ni skulle vilja att vi
samäger, eller om ni har något som ni tror fler skulle
ha användning av som ni vill skänka dit.
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