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Så fortsätter Ingegerdsbladet på försök! Tanken är att efter varje styrelsemöte skall detta
blad komma ut. Men även DU har möjlighet att göra din röst hörd här, med en liten
annons eller typ ”Fri Talan”. Har Du något på hjärta så kontakta ordföranden..

Vi välkomnar
Helene & Peter Rembring, som
flyttar in den 1/6 i Läg nr 45

Besiktning av golvbrunnarna
för inkommande vatten kommer att
utföras den 5:e till 7:e juni mellan kl
17 – 20, av styrelsemedlemmar. Om
Du inte beräknar vara hemma
under denna tid, v.v. ring ordf och
bestäm annan tid.
Cykelställ
Finns behov för ett cykelställ – hör av
Er så kan det ev. lösas
Målningsarbeten och snickeriarbeten
beräknar vi vara klara till Pingst.
Hemsidan är nu uppdaterad och
aktuell. Även e-post till ordf. skall
fungera.

Vårstädningen den 12 maj gick bra.
Dagen avslutades med korvgrillning.
Tack till alla som ställde upp.

Tyvärr har en del bilar blivit repade, när
de stått parkerade på parkeringsplatserna.
Inbrottsförsök har gjort i ett par garage.
Vi ber därför alla, att
• observera okända personer som
rör sig i området
• lås garaget
• ställ in cyklar i förråd

Det har varit en del garageinbrott i
föreningen. Vi har haft kontakt med
leverantören och har talat med en polis.
De tror, att flera av inbrotten, som skett i
andra föreningar, troligen har gjorts i
olåsta garage! Leverantören håller på att
ta fram ett ”låsskydd”. Vi kommer att
hålla oss informerade om utvecklingen
och återkommer i frågan.

Målarburkar. Har Du fått en burk via målarna, är vi tacksamma om Du vill
meddela oss detta. Vi försöker ha en viss koll på målningen, vilket kan vara bra om
Du ev. skulle sälja Din lägenhet. Då vet vi i styrelsen när det målades senast.
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