Informationsblad maj 2018
Påminnelse till medlemmar med egen tomt
Nu när våren äntligen kommit är dags att gödsla rabatter, ta bort ogräs och skräp.

Vårstädningen
Tack till alla som var med och städade under vårens städdag!

Grillplats
Använd gärna föreningens grillplats som har fått två nya bänkar och en extra grill. Grillen förvaras i
utrymmet mellan cykelförådet och soprummet vid vändplanen på Gallehusgränd. Kom ihåg att städa
efter er och ta med ert skräp (samt egen grill om sådan används). Var försiktiga när ni grillar och tänk
på brandfaran.

Lekplatsen klar
Den nya lekplatsen är nu klar och vi tackar alla medlemar för visad hänsyn under byggnationen! Låt
oss ta hand om den väl så att den håller sig fin under många år.

Farligt avfall
Farligt avfall får varken lämnas i föreningens soprum eller sorteringsrum. Har du farligt avfall som du
behöver göra dig av med så finns det både en ny automatisk miljöstation i anknytning till gallerian
samt en bredvid Shell (korsningen Danmarksgatan / Norgegatan). Information om hur du sorterar
dina sopor hittar du på länken nedan. http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-ochatervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/

Loungeset
Ett loungeset är inhandlat och placerat på ytan utanför föreningslokalen. Detta kan exempelvis
användas när man bokat lokalen för kalas eller annan aktivitet. Dynorna förvaras inne i
föreningslokalen.

Bokningstavlor i tvättstugorn
I dag saknar flera bokningscylindrar lägenhetsnummer. Vänligen se till att er bokningscylinder är
tydligt uppmärkt och kom ihåg att enbart boka tvättpass ni har för avsikt att utnyttja.

Påminnelse föreningsstämman
Årsstämman äger rum den 29 maj klockan 19.00 i föreningslokalen på Gallehusgränd, välkomna!
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Remainder to members with their own garden
Now when spring has finally come, it is time to fertilize flower beds, remove weeds and debris.

Spring cleaning
Thanks everyone who contributed during the cleaning day!

BBQ area
Feel free to use the association’s barbecue area, which has got two new benches and an extra BBQ
(stored in the compartment between the bicycle- and garbage rooms). Remember to clean up
afterwards and bring any garbage with you (as well as your own barbecue if used). Consider the risk
of fire and be careful.

The new playground
The new playground is now ready! We thank all members for shown consideration during the
construction and let’s take care of it so the kids can use it for many years.

Hazardous waste
Hazardous waste must not be left in the garbage rooms or recycling room. Do you have hazardous
waste that you need to get rid of, there’s both a new automatic environmental station adjacent to
the mall and one next to Shell (Danmarksgatan / Norgegatan).

Lounge set
A loungeset has been purchased and placed outside our common premises along Gallehusgränd. This
can, for example, be used when booking the venue for a party or other activity. The cushions are
stored inside the association premises.

Laundry reservation boards
Today, several booking cylinders lack apartment number. Please make sure your booking cylinder is
clearly marked and remember to only book time slots you intend to use.

Reminder of the General Meeting
The Annual General Meeting will take place on May 29 at 19.00 in our common premises at
Gallehusgränd, welcome!
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