
 

 

Nyhetsbrev maj 2018 

 

Hej! 

Här kommer lite information från styrelsen.  

• Tack till er som var med och gjorde gården vårfin på städdagen för några veckor sen. Det var 

en hel del som inte kunde vara med den här gången och er hoppas vi träffa på 

höststädningen istället. Nu hjälps vi alla åt att hålla gården trevlig så att alla trivs där i 

sommar.  

o Hundar ska alltid vara kopplade och under uppsyn. Tänk på allergiker och hundrädda.  

o Leksaker samlas ihop och tas in eller läggs i lådan på kvällarna.  

o Möbler och grillar ställs i ordning efter användning så att det ser välkomnande ut för 

grannen som kommer efter.  

• Byggandet av de två nya lägenheterna i gamla Kött & fläsk går framåt och planen är att lägga 

ut dem till försäljning redan i sommar eller början av hösten. Ritningarna finns upplagda på 

hemsidan under medlemsinformation, så ta gärna en titt redan nu om du är nyfiken på hur 

det kommer att se ut (några mindre justeringar har gjorts).  

• Vi har tecknat solenergiavtal med Fortum för föreningen, så nu är det miljövänlig el som lyser 

upp våra gemensamma utrymmen. 

• På årsstämman den 4 juni kommer en ny styrelse väljas. I årets styrelse har vi samarbetat bra 

men periodvis har vi tyvärr arbetat i motvind. Vi hoppas att detta ska bli bättre framöver och 

att den nya styrelsen ska kunna lägga allt fokus på det viktiga arbetet med föreningen och 

fastigheten. Några av oss kommer att avgå av olika skäl, så det finns lediga stolar för nya 

krafter att ta över. Kontakta Elise Bohlin eller Janna Törneman om du är intresserad av att bli 

invald.  
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Du når oss på troskverket@hotmail.com eller via brevlådan på Dalgårdsvägen 4.  
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