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                 Information från styrelsen maj 2017

Efter ”en mycket lång höst”, någon vinter att tala om blev det ju aldrig, så försöker våren tränga 
undan kyla och fukt. Vi är nu i maj och väntar fortfarande på värmen. Ett säkert tecken på att 
sommaren närmar sig är vår stämma, denna kommer att hållas 23/5. Separat kallelse kommer som 
vanligt. Vi hälsar nya medlemmar välkomna och bifogat finns en aktuell telefonlista.

Garaget
Vi har beställt städning av garaget till 15/5. Då sopas golvet maskinellt och alla fordon skall vara ute
ifrån garaget. Meddelande kommer att sättas upp i slussarna och vi ber alla respektera detta och köra
ut sina bilar. Vi har tidigare påtalat att det står ett antal gamla cyklar och samlar damm i garaget. Om
ni har en cykel och känner med er att i inte kommer att använda densamma får ni en möjlighet att 
göra av med den i den container som kommer att ställas upp. Likaså kan man ju passa på och slänga 
gamla grejor som ligger och skräpar på hyllorna.

Container
Som vanligt kommer vi att ställa upp en container i samband med Kristi Himmelfärdshelgen, 26/5-
29/5. Då kan vi passa på att vårstäda i samband med att sommarmöblerna plockas fram.

Avloppen
Vårt avloppssystem har på sina ställen lite dåligt fall och vi vill gärna få veta om ni har några 
problem med dålig avrinning och om det ”bubblar” i rören. Detta för att få en uppfattning när vi 
behöver spola stammarna. Själva kan vi ju påverka med sugpropp för att förbättra genomrinningen i 
vattenlåsen. Ett tips kan också vara att hälla kokande vatten med lite diskmedel i avloppet för att 
lösa fett i rören. Vid återkommande problem rapportera detta till styrelsen. 

Grillning
Vid grillning skall man se till att rök och os inte stör grannarna. Om kolgrill, skall annan tändning än
tändvätska användas.

Vårliga hälsningar och hopp om att vi alla får en trevlig sommar.

                                   Styrelsen


