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Våra banklån
Ett av våra banklån förfaller nu i april. Vi har satt om
lånet på 4 år och sänkte samtidigt våra räntekostnader.
Vi passade också på att göra en extra amortering med
300 000 kronor.

Våra trapphus
Vi vill göra er uppmärksamma på att ni inte får förvara dörrmattor, skor, barnvagnar
m m i trapphusen/på våningsplanen. Det är heller inte tillåtet att förvara något utanför
era vinds- el källarförråd. Det är en brand- och utryckningsfara.

Föreningen 60 år
Som vi tidigare uppmärksammat er på fyller vår förening 60 år i år. Styrelsen har
bestämt att vi kommer att fira detta gemensamt i samband med årets
föreningsstämma. Stämman kommer att äga rum i Skytteholms föreningsgård och
efter stämman firar vi föreningen med mat och dryck. Se separat kallelse till både
föreningsstämman och 60-års-firandet. Välkomna med er anmälan.
På grund av detta börjar vi stämman 18.30 istället för 19.00.

Hissarna
På försök kommer KONE att ställa om våra hissar. Den stora hissen kommer att
parkeras på bottenvåningen med öppna dörrar, medan den lilla hissen parkeras på
plan 6 med stängda dörrar. Med den här lösningen kommer det att gå fort att få en
hiss när man kommer hem och ska upp i huset, samtidigt kommer det att gå fort att
få upp den lilla hissen till de översta våningarna för dem som bor där. Detta hoppas
vi löser problemet med att ni trycker på båda knapparna samtidigt så att båda
hissarna går igång.

Vårstädning
Årets vårstädning kommer att äga rum den 6/5 kl 11.00. Kom och hjälp till att göra
vår fina trädgård redo för sommaren. Vem vet - kanske bjuds det på något gott efter
städningen?
Vi kommer även hålla en cykelauktion under vårstädningen.

Blomkrukor m m
Nu när våren är i antågande är det vanligt att plantera om blommor mm. Glöm inte
bort att föreningen har 2 uppsamlingsplatser för vissnade blommor, dels i en korg
bakom parkeringen vid förskolan, dels i ett kärl i trädgården mot parken i ena hörnet
närmast parkeringen bakom bambun. Styrelsen uppskattar att dessa kärl används
och att inget slängs i vare sig sopnedkasten eller i grovsoprummet. Tänk också på
att vi har nya blomkrukor vid entrén som inte uppskattar hundkiss - gå ut i parken
med era hundar!

Andrahandsuthyrning
Styrelsen har tillstyrkt att lgh1103 får hyras ut i andra hand ytterligare ett år.

Bokhyllan
Styrelsen påminner om att vi har en bokhylla där man gärna får låna en bok. Det
finns många spännande titlar att välja bland!

Återvinning
Kom ihåg att glas- och plastförpackningar lämnas till valfri närbelägen
återvinningsstation!
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