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Detta brev innehåller nyheter och information för vår förening under våren 2019. Också en del tips, idéer och 
uppmaningar till våra medlemmar. 

Förrådsutrymme 

 Nu när vädret blir bättre och bättre och våren närmar sig är Ni säkert många som planerar att röja förråd och 
andra utrymmen. Tänk då gärna på att inte ställa större grejer utanför dessa och hindra andra boende att ta sig 

fram. Använd med fördel vår Container ute på gården att slänga saker i. Det som ej kan kastas i denna körs 
förslagsvis till återvinningen i Ryd. 

Postboxar 

Angående våra postboxar på bottenplanet så är det många som sätter upp egna klisterlappar om att man inte 
vill ha vissa saker i sin box. Ni som har något sådant, ta bort dessa och använd bara den vita eller röda 

plastknappen som talar om att Ni vill ha reklam eller inte. Det ser mycket trevligare ut och det underlättar för 
dem som jobbar med att dela ut det som kommer till oss. 

Trapphus/Källare 

Ommålningen i våra trapphus och källargångar är i det närmaste avklarat. Resultatet blev ett stort lyft och vi 
är väldigt nöjda med detta. Ny rörelsestyrd belysning skall också sättas upp i källargångarna. 

Intresseföreningen 

Det var ganska länge sedan vår intresseförening kom ut med någon inbjudan till aktivitet, resa eller kurs för 
våra medlemmar. Har i veckan haft två representanter från styrelsen på möte med dem och vi hoppas 

återkomma ganska snart med info om vad föreningen erbjuder. Anslag om ev utflykter, aktiviteter kommer att 
sättas upp runt om i vår förening så ingen missar detta. 

                                                                                        Medlemmar 

Har Ni själva som medlemmar några bra idéer eller förslag på vad vi kan göra för att trivas ännu bättre 
tillsammans, var inte rädda att höra av Er till oss. Använd gärna frågeformuläret på hemsidan eller kontakta 

oss på telefon så skall vi i styrelsen försöka hjälpa till. 
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