
Medlemsinfo Augusti 2020
Nyfiken på tidigare info? De som sätts upp på toaletten kommer att finnas kvar!
Styrelsen
Nu har vi fått fart! På knappt 2 månader har vi faktiskt hunnit med en hel del. Mycket av det vi gör syns inte för Er, men vi tror att det kommer att
märkas på sikt.

Föreningshuset
Vi har accepterat en offert för reparation och återställande. Då huset är äldre och ej följt byggnormer kommer vi ej kunna nyttja försäkringen då
självrisken blir förhöjd. Har ni frågor om det så är ni välkomna att knacka på Jessicas grind. Arbetet beräknas påbörjas i mitten av augusti.

Ska du bygga altan eller annan byggnation?
Innan du börjar önskar vi att du läser igenom trivselreglerna ordentligt. Byggregler finns på sista sidan. Ritningar ska skickas till Styrelsen för
skriftligt godkännande innan byggnation påbörjas. (Detta för att spara alla energi) Att ersätta en bräda eller reparera räknas inte som byggnation.

Bilkörning runt och i området
Från korsningen till Brukshundsklubben gäller ”gångfartstrafik” - Vänligen respektera detta!

Månadens pekpinnar
 Dina sopor är just Dina sopor. Det samlas sopor vid föreningshuset efter städdagar. (De är från städdagen) När det sedan är dags att åka iväg

med bråtet så har det konstigt nog samlats mer..... inte ok!!!! Även stora komposterna som finns på området är enkom för de allmäna ytorna.
(Den här veckan åker 2 styrelsemedlemmar med sina egna bilar till tippen, vi hoppas innerligt slippa ta med Ditt bråte)

 Många av gångarna mellan lotterna är igenväxta. Klipp era häckar på utsidan. Insidan får ni själva bry er i......

Månadens Hurra
Det måste väl ändå ha varit städdagen den 8 augusti. Den visade så tydligt att vi är en förening och hur kul man kan ha tillsammans! Jag som
skriver detta passade på att gå runt lite – blev glad så det spratt i hela kroppen. Mycket fniss, glädje och samarbete. Bäst av allt: Flera som var med
var där för att det är kul. ”Jag har redan gjort mina 4 timmar, men det här är kul – då lär jag känna några till”. Festgruppen svettades vid grillen
medans vi jobbade – TACK för de smarriga hamburgarna!

På återhörande
Styrelsen


