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Hej grannar! 

Efter en fantastisk sommar går vi nu in i en annan årstid med allt 

vad det innebär. Som exempel närmar det sig höstens arbetsdag där 

vi efter utfört arbete samlas runt grillen.  

Höstens arbetsdag 

Datum för höststädning är söndag den 28 oktober klockan 10.00. Vi 

inleder med en extrastämma, kallelse och underlag kommer inom 

kort.  

Cyklar 

Det är trångt på cykelparkeringen på stora gården. Medlemmar som 

inte använder sin cykel så ofta får gärna flytta cyklarna till lilla 

gården eller till stalakitgrottan.  

Styrelsen ser över om det går att bygga en liten ramp till lilla gården, 

så att det blir enklare att rulla dit cyklarna. 

Stalakitgrottan 

Det är inte tillåtet att lagra möbler eller annat avfall som skall 

slängas, förutom elavfall. Medlemmar som ställt annat skräp där 

ombeds att ta bort detta omgående.  

Andrahandsuthyrning 

Tänk på att man måste ha styrelsens medgivande för all 

andrahandsuthyrning inklusive uthyrning via AirBnB eller liknande.  

Sköt detta snyggt så det inte behöver leda till varningar osv.  Prata 

gärna med ordförande om ni har frågor eller funderingar.   

Vad händer i övrigt? 

Styrelsen håller bl.a på att försöka få till lite mer och bättre 

belysning på innergården, få en bättre miljö (mindre lukt och mer 

rent) i soprummet.  

När det gäller komposterna på innergården så har det inkommit 

några få synpunkter. Dessa kommer givetvis att omhändertas i den 

fortsatta handläggningen.  Styrelsen skulle dock gärna se fler 

synpunkter och tankar från medlemmarna. Vi kommer ta fram tre 

övergripande förslag på hur man kan göra och vilken inriktning 

föreningen vill ha på innergården. Därefter kommer vi göra en kort 

enkätstudie bland medlemmarna om vilket förslag och inriktning 

som dessa föredrar. De förslag som flest medlemmar tycker är 

intressant, kommer sedan att vara utgångspunkten i det fortsatta 

arbetet.   

Har du bestämd tanke om hur du vill att det ska vara, så är det 

därför bra att låta styrelsen veta detta nu.     

Ny medlem 

Vi hälsar Daniel Strömquist välkommen till föreningen.  

Hälsningar från oss i styrelsen, Martin, Mats, Fredrik, Johan, Claes, 

Kristina och Hans-Ove  

 


