Juni 2017
Vad som hänt i området
Årsstämman 2017-05-17 i Ekebyskolans
matsal. Tack till er som kom. Vi hoppas på
större uppslutning nästa år. Vi behöver boka
lokal på annan plats då vår förening är stor
och alla inte får plats i vår föreningslokal. Fikat
var uppskattat så något liknande blir det
kommande år.
Slutbesiktningen av radhusen är genomförd
och fick toppbetyg! Små åtgärder kommer att
åtgärdas före den 1 augusti.
Stort tack till alla som hjälper till med oljning
av våra plank. Kontakta gårdsråden om du
missat att hämta algtvätt och olja. Detta gäller
de som bor och har ett plank i sin närhet.
Tack vare allt vi bidrar med att göra
tillsammans så minskar föreningens kostnader
för underhåll.
På gång
Det är roligt att vår föreningslokal bokas av
många. Max 60 personer får vistas i lokalen
samtidigt. Ny information om säkerhet och
brand ska sättas upp i lokalen och läggas ut på
hemsidan. Viktigt att läsa denna information.
Ommålning av utvändiga trapptorn i
flerfamiljshusens B-hus kommer att påbörjas
den 12 juni på gård 1 med uppsättning av
ställning. Info om fortsättning lämnas i B
husens brevlådor.

Brandskyddsarbete pågår och information
kommer till alla medlemmar inom kort. Alla
boende måste ha minst en brandvarnare.

Påminnelse
Visa varandra hänsyn i sommar tex vid
grillning, spelning av musik och fest.
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Styrelsen finns på plats under öppet hus
17-17.30 sista söndagen i månaden utom i
Juli. Välkommen till föreningslokalen
Glad midsommar!

Byte av sand på lekplatserna- Upphandling
pågår. Våra lekplatser har fått några nedslag
vid säkerhetsbesiktning. Vissa saker har vi
kunnat åtgärda själva andra saker kommer vi
ta in entreprenör för att åtgärda.
Renovering fönster på radhusen. Inte klart om
start i höst eller om det blir våren 2018.
Upphandling pågår.
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