mars 2009

Matkällare
Nu är det dags att betala hyran för matkällarna.
Senast den 15 april vill vi ha 100 kronor från Er
som hyr ett bås. Betalning sker kontant på exp.
Efter den 15 april kostar det 135 kronor och vi
skickar en faktura hem till Er som inte har betalat.
Matkällare finns på adresserna:
Bofinksvägen 8, 21, 31, Grönfinksvägen 15,
Gråsparvsvägen 15, 20 Lövhagsgatan 15, 31, 71
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Cykelrum
Nu är det dags att betala hyran för
cykelrummen. Senast den 15 april vill vi ha
100 kronor från Er som använder detta
utrymme. Betalning sker kontant på exp. Efter
den 15 april kostar det 135 kronor och vi
skickar en faktura hem till Er som inte har
betalat.
Cykelrum finns på adresserna:
Bofinksvägen 7, 16, 37 Grönfinksvägen 7, 16,
Gråsparvsvägen 7, Lövhagsgatan 9, 37, 51, 77
Cyklar i cykelställ
Nu börjar en del av cykelställen svämma över av
oanvända cyklar. Vi kommer att sätta röda band
på samtliga cyklar och om Ni använder cykeln
så är det bara att ta bort bandet. Den 15 april
kommer vi att frakta bort alla cyklar som har
röda band kvar på sig.

Miljöhusen
Tänk på att om Du släpper in någon i miljöhuset är Du ansvarig för
vad denne ställer till med. Vi har lås på dörrarna för att endast
medlemmar skall kunna utnyttja miljöhusen. Sophämtning kostar
pengar . Dessutom blir öppningen registrerad på Din lägenhet vilket
innebär att ev. fakturor kommer att skickas till Dig, som
bostadsrättsinnehavare om något fel begås. Allt som ställs på golvet
betraktas som felsorterade sopor, även om Ni bara har ställt in något

Odlingslotter
Snart smälter vårsolen snön
och odlingslotterna tittar fram.
Då kommer vi att färdigställa
de odlingslotter som inte blev
klara i höst. Det saknas staket
och plattor runt några av
lotterna. Glöm inte bort att alla
bräder och liknande skall bort.
Det kommer ett anslag på
entrédörrarna när det är dags att
betala hyran för lotterna.

Föreningshuset
Snart kommer en kallelse till
en extra stämma för att Ni som
är medlemmar skall kunna fatta
beslut om huruvida vi skall
bygga ett föreningshus.
På stämman kommer en ritning
att presenteras samt en
ekonomisk kalkyl.
Tänk på att om Ni inte har
möjlighet att gå på stämman
själv så kan Ni skicka en
fullmakt med annan
familjemedlem eller granne.

Innergårdar
Planeringen har påbörjats ang.
innergårdarna på Gråsparvsv.,
Grönfinksv. o Bofinksv. Hör av
Er till exp. om Ni har idéer
och/eller vill deltaga i arbetet.
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