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Tack alla ni som varit med på höststädning och
adventsfika! Det är trevligt att träffas, både för att
prata och göra fint tillsammans. Det här infobladet
börjar i en lite tråkig ton med påminnelser om en
del regler vi har i föreningen. Till årsstämman har
styrelsen ett förslag på trivselregler som vi
tillsammans får bestämma om vi vill anta. Dessa
kommer med som en motion tillsammans med
kallelse och årsredovisning.
Hundrastning
En påminnelse om att hundar inte får rastas på
gården. Barnen är ute och leker året om och när
våren kommer är det så trevligt att kunna sitta ute i
gräset utan att råka hamna i hundbajs.
Fågelmatning
Det är jättetrevligt att mata de fina fåglarna utanför
fönstret, men tyvärr drar fågelmaten också till sig
råttor. Råttorna bygger bon under huset och tar sig
in i källare och på vindar, vilket inte är varken
trevligt eller hälsosamt. Därför önskar vi att all
fågelmatning upphör snarast.
Trapphusen
Det står fortfarande en del brännbara saker i
trapphusen och det kan utgöra en stor fara om vi
måste utrymma på grund av brand. Vi får visa
omtänksamhet om både oss själva och våra
grannar genom att tillsammans se till att det står så
lite som möjligt i trapphusen.

det faktiskt var som lät vid den tiden som
störningen pågick. När det av olika skäl inte
fungerar att själv prata med sin granne så hjälper vi
självklart till att försöka reda upp situationen.
Vårstädning
Vårens städdag planeras till den 26/4 kl. 10. Vi ses
som vanligt ute på gården och delar upp
uppgifterna mellan oss. Alla jobbar efter förmåga
och det går bra att komma ner och vara med en del
av städdagen, men det vore väldigt roligt om ännu
fler kom ut och hjälper till! Vi avslutar med att
inviga grillarna för säsongen och umgås över mat
och kaffe.
Årsstämma
Stämman 2020 planeras att hållas 14/5 kl 18.30 i
Justeringsmannes lokal i källaren på andra sidan
Domarvägen. Enligt stadgarna ska eventuella
motioner lämnas in före mars månads utgång, men
vi är tacksamma om de kommer in så tidigt som
möjligt då det alltid är kort om tid att hinna få alla
handlingar tryckta och utdelade i tid.
/Styrelsen

Lyhört
En påminnelse om att det normalt ska vara tyst
efter kl 22 på kvällarna. Det betyder att
renoveringsarbeten, hög musik, diskmaskiner,
tvättmaskiner och annat som kan störa grannarna
ska ha tystnat vid den tiden. Om du blir störd av
dina grannar så är det allra bästa att själv gå ut i
trapphuset och lokalisera var ljudet kommer ifrån.
Sedan knacka på och vänligt förklara att det låter
för mycket. Vi märker att ljudet inte går rakt genom
husen och att det ibland är fel lägenhetsinnehavare
som beskylls för att vara för högljudda. Då är det
svårt att som styrelsemedlem i efterhand veta vem
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