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  Tillsammans med detta styrelsenytt kommer en enkät som ingår i den parkeringsutredning 
  som vi arbetar med. Det är väldigt viktigt att så många som möjligt fyller i enkäten, så att vi
  får vetskap om vad ni boende anser och hur ert egentliga parkeringsbehov ser ut. Har ni möj-
  lighet så svara digitalt via länk i FB-gruppen eller använd QR-koden i enkäten. Fyller ni i 
  enkäten i pappersform, lägg den i brevlådan utanför föreningslokalen OG 5B senast 1 juni.

  Silverfisk

  I framförallt två hus på gård 4, så har det rapporterats problem med silverfisk. De
  lever i lite fuktiga och varma miljöer och finns ofta i lite äldre hus som våra. De är 
  inte skadliga, men i större mängd kan det vara besvärligt och då kan en sanering 
  behöva göras. Om du har mycket silverfisk och behöver en sanering, kontakta 
  Anticimex på telefon: 075-245 10 00 och uppge din bostadsadress samt att före- 
  ningen har avtal med Anticimex via Länsförsäkringar. Om du upptäcker en större 
  mängd silverfisk på annan plats än i kök eller badrum så kontakta oss i styrelsen, 
  eftersom det då kan tyda på fuktproblem. Om du har silverfisk, så tänk på att städa lite extra, 
  eftersom de gillar smuts.

  Blomsterlådor och båtar på våra gårdar

      Precis som förra året är tanken att vi hjälps åt och 
      vattnar våra blomsterlådor och båtar med blommor 
      under sommaren. Är du intresserad av att hjälpa till 
      med plantering och välja blommor till respektive gård, 
      kontakta Maritza på telefon 070-518 15 69 
      eller Eva på telefon 070-691 49 97. 

  Källarna

  Nu är sista chansen att hämta sina gamla innerdörrar eller andra saker som har placerats 
  utanför källarförråden i skyddsrum, källargångar m.m. Om några veckor kommer allt (skräp) 
  rensas bort och köras iväg.

  Ny kassör

  Bruno Lavér har lämnat styrelsen och uppdraget som kassör. Ett stort tack till Bruno för allt 
  arbete i styrelsen! Ny kassör är Peter Strandberg.

      Ha en fin fortsättning på maj!
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       Mats, Bengt, Eva, Augustin, Curt, 

        Helen, Peter, Maritza och Ida
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