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Våra nya medlemmar hälsas varmt välkomna till vår trevliga förening. Bifogat finns en aktuell 
Boendeförteckning per april 2016. Om det är så att man vill ändra något, t ex telefonnummer, så
lämna en lapp till Lennart Johansson, lgh 15 i hus 250.

Efter ett händelserikt år 2015, alla kommer väl ihåg det långvariga vägarbetet och stormen Gorm
som ställde till en del skador, har vi haft en lugn början på 2016. Nu är det snart dags att plantera
och ställa ut uteväxter likasom att plocka fram sommarmöblerna. I samband med detta blir det 
ofta lite vårstädning och mer att slänga än vad som är brukligt i våra behållare för restavfall. 
Dessa är ej avsedda för grovsopor vilka skall lämnas på NSRs återvinningsstation.

Container
Som vi brukar göra på våren ställer vi upp en container för grovsopor fredag till söndag nästa 
vecka, 22 – 24 april. Passa på att utnyttja detta.

Soprummet
Föreningen tillämpar sopsortering och vi har säkert Helsingborgs mest välskötta soprum. Detta 
med hjälp av oss alla i föreningen samt att styrelsemedlemmen John Hagman håller ett vakande 
öga och assisterar med bl a säckbyte för mjukplast, sopning av golvet vid behov m m.

Vi ber alla respektera sorteringsinstruktionerna liksom att ej överfylla behållarna. Upptäcker 
sophämtarna felaktigheter kan de lämna behållaren utan åtgärd, likaså om behållaren är överfull. 
I dessa fall får föreningen (John) extra arbete liksom att föreningen kan debiteras extra 
kostnader.

Garaget
Vi vill påminna om att se till att garageporten stängs utan att någon obehörig kommer in. Likaså 
är det av största vikt att de som använder sidodörren försäkrar sig om att denna går i lås efter ut- 
eller in-passering.
Repetition av tips rörande infart till garaget.

Vägarbetet har medfört att gatan utanför fastigheten har smalnats av betydligt. Detta medför 
problem på gatan om man kommer som andra bil och det finns en bil framför som står vid låset 
och skall öppna garaget. Är man första bil och ser att en till vill in i garaget så kör gärna fram till 
porten och låt andra-bilen köra in på uppfarten och då också öppna porten.

Föreningsstämma 
Stämman 2016 planeras att hållas 2016-05-24. Kallelse kommer att skickas ut stadgeenligt.

Det har varit grått och blött under vintern så nu önskar vi en härlig ljus och varm vår. 
Vitsipporna är fina i Pålsjö skog. 
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