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DAGS FÖR ÅRSSTÄMMA 15 MAJ 

Föreningens årsstämma genomförs onsdagen den 15 maj. Stämman börjar kl. 19.00 och 
registreringen inleds kl. 18.00. Stämman hålls i grannföreningen Bladets samlingslokal på 
Barks väg 14, dvs samma plats som förra året. Enligt traditionen bjuds stämmodeltagarna 
på förfriskningar och tilltugg både före och efter stämman. Kallelse, dagordning och 
anmälningsblankett har delats ut till alla medlemmar.

FÖRENINGSDAG MED JUBILEUMSFEST DEN 11 MAJ 

Föreningen firar 30 år! Detta ska vi fira med bubbel, ballonger och musik i samband med 
föreningsdagen den 11 maj. Firandet inleds kl. 13.30 men som vanligt startar vi med 
gemensamma aktiviteter i utemiljön. Vi samlas i Fontänparken kl. 10.30 och avslutar med 
jubileumsfestligheter med mat och dryck och grannsamvaro. Kolla i brevlådan för inbjudan 
och anmälningsblankett.

CONTAINER FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL  

En stor container kommer att finnas på den inre parkeringen i samband med vårens 
föreningsdag. Den är främst avsedd för föreningsdagens avfall men därefter kan vi även 
slänga övrigt trädgårdsavfall och grovsopor i mån av plats. Den kommer att finnas 
tillgänglig till den 14 maj. Observera att riskavfall inte får lämnas i containern. (Se 
Boendehandboken för detaljerad information.) Bortforsling av vitvaror och annat 
skrymmande, t ex efter renovering, måste man själv ordna.
  
NY FASTIGHETSSKÖTARE FRÅN 1 JUNI  

Föreningen har tecknat avtal med en ny fastighetsskötare, Rubin Facilitetsservice som tar 
över från Danigo den 1 juni. Vi återkommer med mer information och kontaktuppgifter.



VI PÅMINNER OM ATT 

… ange datum för bokningen och ditt lägenhetsnummer när ni betalar för gästlägenheten. 
Använd bankgiro 444-5052 eller Swish 123 271 67 28.

VÅR SBC-KONTAKT BYTER NAMN 

Föreningens avgiftsförvaltare på SBC har bytt efternamn och heter nu Gunilla Niklasson. 
Hon nås på e-postadressen gunilla.niklasson@sbc.se

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT 

Som tidigare meddelats är Luis Araya vår nya kontaktperson för Grannsamverkan. Han 
nås på e-post luis.araya@polisen.se  Tips om pågående bostadsinbrott kan göras direkt 
på 010-569 0221. Iakttagelser av misstänkta fordon eller personer kan anmälas på 114 14. 
För akuta situationer gäller som alltid 112.

Vårliga hälsningar 

Styrelsen
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