
 

 

Nyhetsbrev	  mars	  2017	  

•   Våren	  är	  äntligen	  på	  ingång	  och	  odlingsgruppen	  planerar	  nu	  
trädgården	  för	  fullt.	  Vill	  du	  vara	  med?	  Kontakta	  Anna	  Nielsen	  på	  
Dalgårdsvägen	  8.	  	  

•   Lördagen	  den	  22	  april	  (alternativt	  söndag	  23	  om	  lördagen	  är	  regnig)	  
klockan	  10	  träffas	  vi	  alla	  ute	  på	  gården	  och	  ställer	  ut	  
trädgårdsmöblerna	  och	  hjälps	  åt	  att	  göra	  trädgården	  vårfin.	  Vi	  
avslutar	  sen	  traditionsenligt	  med	  pizzalunch	  i	  solen.	  	  

•   Det	  är	  många	  som	  renoverar	  i	  sina	  lägenheter	  nu.	  Be	  gärna	  era	  
hantverkare	  att	  inte	  ha	  skräppåsar	  stående	  ute	  på	  gården	  längre	  än	  
nödvändigt	  då	  skräpet	  både	  ser	  tråkigt	  ut	  och	  begränsar	  
framkomligheten.	  	  

•   Vi	  vill	  påminna	  om	  att	  bilar	  bara	  är	  välkomna	  in	  på	  gården	  en	  kort	  
stund	  för	  av/ilastning	  och	  att	  de	  då	  måste	  stå	  så	  att	  grannbilar	  och	  ev.	  
utryckningsfordon	  kan	  komma	  förbi.	  Ni	  som	  renoverar	  -‐	  påminn	  också	  
era	  hantverkare	  om	  detta.	  	  

•   Inom	  kort	  kommer	  två	  nya	  avfallskärl	  ställas	  i	  soprummet	  och	  dessa	  
är	  avsedda	  för	  matavfall.	  Genom	  att	  sortera	  soporna	  hjälper	  vi	  både	  
miljön	  på	  traven	  och	  sänker	  våra	  sophämtningsavgifter	  (eftersom	  
matavfallet	  hämtas	  kostnadsfritt).	  Observera	  att	  endast	  matavfall	  får	  
kastas	  i	  dessa	  kärl,	  annars	  töms	  de	  inte.	  Första	  tömningen	  blir	  den	  4	  
april	  och	  kärl,	  påsar,	  hållare	  och	  mer	  information	  kommer	  veckan	  
före.	  Vi	  delar	  ut	  startkit	  till	  alla	  hushåll,	  men	  om	  någon	  inte	  vill	  vara	  
med	  och	  sopsortera	  går	  det	  bra	  att	  lämna	  påsen	  i	  tvättstugan	  i	  43-‐an.	  	  

•   Ventilationen	  i	  vår	  fastighet	  sker	  genom	  att	  fläktar	  på	  taken	  suger	  upp	  
luft	  genom	  ventilerna	  i	  lägenheterna	  och	  ny	  luft	  drar	  sen	  in	  genom	  
ventilerna	  i	  våra	  fönster.	  Dessa	  måste	  alltså	  alltid	  vara	  öppna	  för	  att	  
systemet	  ska	  funka.	  Om	  de	  är	  stängda/igensatta	  hittar	  luften	  andra	  
vägar	  in	  (golv,	  garderober,	  ytterdörrar	  etc)	  och	  på	  vägen	  drar	  den	  
med	  sig	  matos	  och	  röklukt	  från	  grannlägenheterna.	  	  



 

 

•   Föreningens	  årsstämma	  hålls	  på	  vinden	  i	  306-‐an	  den	  7	  juni	  kl.	  19.	  
Sista	  datum	  för	  att	  lämna	  in	  motioner	  till	  den	  är	  den	  30	  april.	  Är	  du	  
intresserad	  av	  att	  vara	  med	  i	  styrelsen?	  Kontakta	  Elise	  Bohlin	  eller	  
Anna	  Nielsen	  i	  valberedningen	  i	  god	  tid	  före	  stämman.	  	  

•   Det	  här	  är	  sista	  nyhetsbrevet	  som	  kommer	  att	  delas	  ut	  i	  pappersform.	  
Kommande	  brev	  kommer	  att	  mailas	  ut,	  så	  anmäl	  vilken	  mailadress	  du	  
vill	  ha	  brevet	  skickat	  till	  genom	  att	  maila	  namn,	  mailadress	  och	  
lägenhetsnummer	  till	  troskverket@hotmail.com.	  	  Observera	  att	  
nyhetsbrevet	  kommer	  att	  skickas	  till	  medlemmarna	  -‐	  du	  som	  hyr	  ut	  
din	  lägenhet	  i	  andra	  hand	  är	  sen	  ansvarig	  för	  att	  skicka	  vidare	  
informationen	  till	  din	  hyresgäst.	  Stämmokallelser	  och	  
årsredovisningar	  kommer	  självklart	  att	  delas	  ut	  i	  pappersform	  även	  
fortsättningsvis.	  	  

	  

Vi	  ses	  i	  vårsolen!	  	  

	  

Hälsningar	  styrelsen	  

	  

Mikaela	  Ramström	  
Linda	  Hillemar	  
Ove	  Stoltz	  
Daniel	  Henchiri	  
Simon	  Köcher	  
Lidia	  Petrén	  
Carina	  Pettersson	  

Du	  når	  oss	  på	  troskverket@hotmail.com	  eller	  via	  vår	  brevlåda	  i	  4-‐an.	  	  


