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Vårstädningsvecka 24 april till 3 maj
I stället för en gemensam vårstädning, så kommer vi även i år att ha en städvecka.
Den 24 april sätter vi upp en städlista på insidan av dörren till B-/D-källaren.
Här kan alla välja uppgifter och utföra dem när det passar under veckan. Städ- och
trädgårdsredskap kommer att stå utanför trädgårdsförrådet. Lördagen den 24 april
bjuder också trädgårdsgruppen på en gemensam fika på gården.
I samband med städveckan, så kommer vi att be alla att märka upp sina cyklar
(senast fredag 23 april), så att vi kan rensa ut de cyklar som inte används.

Valberedning, årsstämma och motioner
Valberedningen, som i år består av Ulla Gauffin och Helen Wallman, kommer
att påbörja ronderingen snart. Utöver platser i styrelse och trädgårdsgrupp, så
efterlyser vi alla som har idéer till förbättringar och själva vill driva dessa
med styrelsen som stöd. Årsstämman är bokad till torsdag 27 maj
och du är välkommen att lämna in motion – genom att mejla
styrelsen eller lägga i brevlådan i entrén – senast måndag 12 april.

Fönsterrenovering
Arbetet med att renovera fastighetens samtliga fönster planeras
att dra i gång i mitten av augusti – och ska vara slutfört första veckan
i oktober. Renoveringen innebär att fönstren plockas ner och tas till
en verkstad. Under tiden sätts så kallade fönsterparaplyer upp. Renoveringen
ska dock inte ta någon längre tid – det handlar om dagar snarare än veckor.
Vi återkommer med detaljerad information längre fram.

Stöd på cyklar som står i cykelrum
Cyklar utan stöd kan hänga i cykelram, eller stå utomhus, men för att stå i cykel
rummet så måste de ha ett stöd (så att de står stadigt av sig själva).

Nya grannar
Vi har fått många nya grannar i huset sedan årsskiftet, så vi passar nu på att välkomna
Alice (i D-porten), Caroline och Jens, Fanny och Dibo, samt Camila (i A-porten).
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