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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 hjärtat så kontakta ordföranden.. 

Parkeringsplatser 
Styrelsen beslöt att ta bort resterande 
besöksplatser, eftersom 
besöksplatserna har utnyttjats av 
boende. 
 
Ställ dig i kö om du vill bli tilldelad 
garage eller parkeringsplats.  Som 
vanligt gäller, att Du måste ha minst 2 
bilar för att få både garage och 
parkeringsplats 
 

Sopcontainern 
Allt hushållsavfall, som kastas måste vara 
förpackat i en tillsluten plastpåse!  
 
I julas fann vi att någon kastat EN HALV 
GRIS i sopcontainern!!???? 
 

Alla måste följa de regler som 
gäller för hushållssoporna. 
 
Följer vi inte dessa, är det stor risk för att 
vi får RÅTTOR i soprummet och vem vill 
ha det. 

Garage och förråd 
Alla garage och förråd skall målas av 
Peter Nilssons måleri. Det kommer att 
ske under våren, men först skall ev 
ruttna bräder bytas. 

OBS! Det betyder att alla växter som 
ev. kan vara i vägen för dessa arbeten 
måste hållas i schack så att de inte 
hindrar arbetet! 

Lekplatserna 
Båda lekplatserna är sedan i somras 
”godkända” lekplatser, men nu är det 
viktigt att alla som ser någon skade-
görelse eller om något går i sönder. 
Meddela detta till styrelsen!  

Målning av plank får Du själv göra. Föreningen bidrar med färg. Ommålning bör 
ske vart 5:e år. Om Ditt plank/staket är i fas för en målning. Rekommenderar vi att Du 
först högtrycksspolar planket och sedan, när det är torrt målar med oljefärg. Målaren 
säger att om det är ca 4 år sedan Du målade förra gången (med plastfärg) skall det gå bra 
med oljefärg nu. Beställ färg i god tid på onsdagsjouren. 

Grovsopscontainern, kommer 31 
mars. Så vänligen spara det som skall 
kastas till den kommer. 


