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Nu är blommorna planterade i båtarna och lådorna och vi

medlemmar får själva se till att de trivs och vattnar dem,

detta för att hålla ned kostnaderna - det klarar vi eller hur?

   Båda släntar med stenpartier vid gård 4 kommer att ändras. P.g.a. underhållskostnader  

   med växtplantering och skötsel cementerar vi kullersten precis som på det befintliga partiet. 

   Motionsrummet, hobbylokalerna och alla andra utrymmen är stängda måndag den 14 juni

   i föreningslokalen. Golven ska fixas, rengöras ordentligt och ytbehandlas.

   Även golven i våra trapphus ska fixas på samma sätt. I trapphusen har arbetet redan startat

   på gård 1, som ni säkert har märkt.

            Tydligen får man ibland fortfarande problem med fönstren och balkongdörrar,

            de kan inte stängas eller det är någonting annat. Inlärningsperioden efter

            bytet av fönstren tycker vi har passerat och därför har styrelsen beslutat
            att man i framtiden själv får stå för den ev reparationskostnaden. 

            I nästan alla fall uppstår felen på grund av felaktig hantering.

   Snälla  kontakta inte Sören och gänget vid olika fel som har uppstått, det tillhör inte
   hans uppgifter att åtgärda felen. Ring felanmälan 0771 860 860.

   Det har kommit nytt från Grannsamverkan. Vi hänger informationen

   på anslagstavlan i trapphuset.

   Titta gärna i den och läs den men kom ihåg att hänga tillbaka den. 

   Nej tyvärr kan vi inte heller i år ha en GÅRDSFEST och alla vet vi varför. 

   Det är covid 19 som fortfarande har ett stadigt grepp om oss.

   Men vi ger inte upp, nästa år ska det bli gårdsfest hoppas vi.

   En sista liten påminnelse. Vist får man köra in på gården för i- och urlastning av bilen 

   men gör det sakta och tänk på barnen och våra äldre som rör sig på gården.

Ha en riktig skön sommar
önskar

 Styrelsen

STYRELSENYTT

   Till sist vill vi meddela att det blir en avgiftshöjning för bostäderna

Barn är mjuka men bilar är hårda!!!
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