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God fortsättning 
…önskar styrelsen! Välkomna till ett nytt härligt år med nya möjligheter.!

Det ska vi fira! 
Vår bostadsrättsförening fyller 30 i år och det ska så klart firas! Mer 
detaljer kommer så småningom, men boka upp datumet i era kalendrar 
redan nu. 14:e juni går det av stapeln.!

Garage 
Vi har tyvärr haft inbrott i ett av våra garage. Känn gärna en extra gång så att 
porten är låst när ni går därifrån. Ser ni någon port som står på glänt så stäng 
den. Tänk på att inte förvara dyrbara saker i garagen.!

Omorganisation 
I år har styrelsen genomgått en omorganisation och våra uppgifter har fördelats 
på ett annorlunda sätt. På kommande årsmöte kommer ni höra mer om detta. 
På tal om det, så ska motioner till årsmötet vara inne senast siste februari.!

Felanmälan 
Felanmälan sker numera antingen via!
e-post ! ! info@ingegerd.com!
eller telefon!! 070-924 24 86  (Ulf Jönsson) 
!
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På gång 
27:e mars!! Årsmöte. Separat anmälan kommer inom kort.!

28:e mars!! Grovsopscontainern kommer och stannar över helgen. !
! ! ! Som vanligt gäller att inga miljöfarliga saker får lämnas. !

14:e juni! ! Sommarfest! Vår bostadsrättsförening fyller 30 år. !
! ! ! Separat anmälan kommer senare.!

Nya träd 
Vid norra lekplatsen ska några träd bytas ut och just nu är där ganska stora hål i 
marken. Varningsband har satts upp, men se upp på kvällarna så ni inte ramlar 
ner.!

Sophantering 
Töm pizzakartonger och dylikt på matrester innan 
de läggs i kartongsoporna. Skadedjur gillar också 
hämtmat. 

!
!
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På gång 
5:e maj! ! Skanska startar jobb med fogning och snickeri på våra garage.!

9:e juni! ! Målare startar jobb med förbättring av fönster.!

14:e juni! ! Sommarfest!!

Nya medlemmar 
Välkomna! 

Lgh 3!! Marie Thor!

Lgh 18! Josefine Johansson och Lukas Sjöstedt!

Färg och olja 
Dax för lite uppfräschning? Färg till staket, olja till balkonger och trappavsatser 
(flerfamiljshusen) finns att avhämtas. Kontakta Ulf Jönsson och ange behov, se 
kontaktinformation nedan. 

Tänk på att 
- Garagen är i behov av en vårstädning. V.v. sopa rent och plocka undan. De bör 

inte användas som förråd med tanke på brandrisken.!
- Du ansvarar för underhåll en meter utanför tomtgränsen (ogräs o.d.).!
- Parkering får endast ske på anvisade platser.!
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Sommar och sol 
Härligt med sommar, student, nalkandes sommarlov och semestrar samt alla 
roliga sommarprojekt. Glöm bara inte bort att njuta också !

Sommarfest - bilder sökes 
Lördagen den 14:e smäller det. Kul att så många är anmälda, kommer bli en 
toppenkväll!!

Om ni har några äldre bilder på området eller på personer som bor/bott här, får 
ni jättegärna dela med er av dem. Lägg dem isåfall i ett namngett kuvert och 
lämna hos Ulf (41 c) så scannar vi dem och lämnar tillbaka till er. !

Skadedjur på resan 
Vi har varit skonade av vägglöss o.d. i vårt område, men tyvärr sprider de sig på 
många andra ställen i världen och det är lätt att få med sig några hem. Läs gärna 
igenom medföljande blad från Trygg Hansa för tips vid just resor. 

Tänk på att 
- Du ansvarar för underhåll en meter utanför tomtgränsen (ogräs o.d.).!
- Var uppmärksam på skadegörelse i området och kontakta styrelsen om något 

hänt.!
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Just nu Anticimex besiktigar våtrum i samtliga lägenheter. 

27:e sept Grovsopscontainern kommer och stannar över helgen. Som 

vanligt gäller att inga miljöfarliga saker får lämnas. 

Oktober Tekniker kommer för att serva minimastrarna. Info kommer i 

brevlådan. De startar den 6/10. 

Januari Vi kommer att kalla till en extra föreningsstämma. Stadgarna 

behöver justeras p.g.a. ny lag om andrahandsuthyrning. 

 

Nya medlemmar 
Välkomna! 

Lgh 13  Eva Gren 

Lgh 29  Gunnel Jansson 

Lgh 43  Mats Rasmusson 

Felanmälan 
e-post 

telefon 

info@ingegerd.com 

070-924 24 86 (Ulf Jönsson)

Mer fart åt alla 
Hastigheten för bredband kommer att höjas från nuvarande 10 Mb till 

50 Mb. Mer information och instruktioner kommer från ComHem om 

ca en månad. 
 

Mvh / Styrelsen 
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På gång 
December Öresundskraft via Ace kommer att reparera Din mini-

master. De som berörs får ett brev i lådan. OBS! Häng 
nyckel om Du inte är hemma (annars kan Du drabbas av 
extra kostnad).

Januari Vi kommer att kalla till en extra föreningsstämma den 27/1. 
Stadgarna behöver justeras p.g.a. ny lag om andrahands-
uthyrning.

Trädgårds- Blir papperscontainer från den 22/12 
containern Läs meddelanden på containern

Grovsopor Skall Du lämna på Soptippen, om Du inte kan samla 
	 	 	 dem tills föreningens container kommer (mars o sept.)

Tag upp efter Din hund. Påsarna får ej läggas i våra 
papperskorgar! 
Övrigt 

Föreningen behöver fler som vill jobba. Är Du intresserad av sitta i styrelsen, 
trädgårdsarbete eller om Du t.ex är tekniker, snickare. Hör av Dig till Ulf J.
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