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Vårstädning
Går av stapeln lördag den 23/4 kl 10.00. Som vanligt så bjuds det på korv och kaffe. Alla hjärtligt välkomna.
Även de som aldrig deltagit förut.
Sandupptagning
Sandupptagning på våra gårdsplaner och garage kommer att ske måndag den 11/4. Det betyder att alla
som har något garage eller parkering, måste sopa sin plats dagarna innan, så att maskinen får med sig
sanden och löven som samlats där. Löven kan läggas i plastpåse och ställs in ibland grovsoporna.
Promenader
Gemensamma promenader för våra medlemmar kommer att arrangeras på måndagar med start den 4/4
efter kl 10.00. Sträckan anpassas efter deltagarnas önskemål. Samling utanför Rösgången 41 och alla är
hjärtligt välkomna.
Boulé
Som vanligt så arrangerar Siv Jonsson med flera, våra tisdagar med Boulé med start kl 10.00. Första
träffen kommer att vara i slutet på april eller i början av maj beroende på väderlek. Anslag kommer att
sättas upp i våra trappuppgångar när det är aktuellt.
Bastu- Motionsrum
Detta är en påminnelse. Motionsrummet kan användas fritt alla dagar mellan 08.00- 21.00. Bastun
tidbokas alla dagar mellan 08.00-21.00 i almanackan som finns i närhet av bastun. Max 2 tim/ gång och
max 2 ggr/ vecka. OBS!! Hjälp till att hålla rent och snyggt i lokalerna. Städa efter att ni använt redskap och
bastu. STÄD-utrustning finns. OBS !! Glöm ej att stänga av bastun och belysning efter användandet. !!!
Vi har också anordnat 2 st Öppet husdagar som varit välbesökta och omtyckta.

Solceller
Styrelsen har nu bildat en kommitté som ska undersöka förutsättningarna för att sätta upp
solcellspaneler på våra tak. Den består av Lennart Stenberg, Claes Bengtsson och Håkan Heggblad. Första
mötet med kommunen är avklarad. En expert kommer tisdag den 29/3 och tittar på föreningens
förutsättningar och kommer med förslag hur vi ska gå vidare. Om det verkar intressant, kommer vi att
kalla till extrastämma, så att alla medlemmar får säga sitt i denna fråga.
Uthyrningslägenhet
En Påminnelse. Priset är 150:- / dygn och uthyres mellan kl 12.00 och 12.00 dagen därpå. Medlemmar i
föreningen får hyra denna och står som ansvarig för betalning, inredning och städning. Lägenheten
bokas mellan 09.00-16.00 vardagar, hos Lena Heggblad tel 0708- 301338 eller 011-3451085. Nyckel
kvitteras, hämtas och lämnas efter överenskommelse. Lakan, örngott, handdukar och hygienartiklar
medtas.
Ventilationskontroll
Ny Ventilationskontroll i våra fastigheter och lägenheter kommer att utföras på de lägenheter som hade
brister. Den kommer att utföras torsdag den 14/4 kl 09.00 i samarbete med Norrköpings Sotning och
Ventilation AB. Om ni ej själv kan närvara, ber vi er att lämna nyckel till närmaste granne eller husvärd.
Olivia
Omförhandling och tillägg till hyresavtalet med Olivia är klart.
Rösgången 45
Oxelträden nedanför Rösgången 45 har ansats. Vi kommer även att ta ned vissa grenar på den stora
björken vid parkeringen vid 45:an.
Värme i våra fastigheter
Claes Bengtsson vår revisor, håller på att göra en mycket ingående analys av vårt värmesystem. Stort tack
från styrelsen.
Synpunkter angående eventuell tillfällig byggnad av skolpaviljong på grönområde nedanför våra
fastigheter lämnas skriftligt i förslagslådorna i våra trappuppgångar. Se skrivelse från kommun.

Vi får också önska alla medlemmar en underbar och skön vår.
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