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Informationsblad juni 2019 

Påminnelse till alla medlemmar boende på markplan 

Nu under sommaren är det viktigt att ni sköter tillhörande mark/uteplats/trädgård. Till detta hör 

exempelvis att klippa gräsmattan, gödsla rabatter, samt att ta bort ogräs och annat skräp. Kontakta 

någon i styrelsen om ni behöver låna gräsklippare, skottskärra, räfsor, häcksax, grensax, krattor, 

piassavaborste eller ogräsrensare. 

Vårstädningen 

Ett stort tack till alla som var med och städade under vårens städdag! 

Grillplatsen är nu färdig 

Använd gärna föreningens nya fina grill som tillsammans med bänkarna som köptes förra året utgör 

grillplatsen. Kom ihåg att städa efter er och ta med ert skräp (samt egen grill om sådan används) - 

kvarglömd mat lockar till sig både fåglar och råttor. Var försiktiga när ni grillar och tänk på 

brandfaran. 

Bredband 

I avgiften till föreningen ingår bredband från Telenor som tillåter en datatakt på upp till 250 Mbps, 

vilket är tillräckligt för de flesta. Se upp för telefonförsäljare som försöker sälja onödiga abonnemang 

eller högre datatakter. 

Glad sommar 

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sommar!  
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Newsletter June 2019 

Remainder to members with their own garden 

Now during the summer, it is important that you take care of the associated land / patio / garden. 

This includes cutting the lawn, fertilizing rebates, and removing weeds and other debris. Contact 

someone on the board if you need to borrow lawn mowers, wheelbarrows, rakes, hedge trimmers, 

border scissors, piassava brush or weed cleaners. 

Spring cleaning 

Thanks everyone who contributed during the cleaning day! 

BBQ area 

Feel free to use the association’s new fine grill, which together with the benches bought last year 

constitute the barbecue area. Remember to clean up after you and bring your garbage (as well as 

your own barbecue if used), food left behind attracts both birds and rats. Be careful when grilling and 

thinking about the fire hazard. 

Broadband 

The fee to the association includes broadband from Telenor which allows a data rate of up to 250 

Mbps. This is sufficient for most people. Beware of telemarketers trying to sell on your unnecessary 

additional subscriptions or higher data rates. 

Happy summer! 

The board wishes all members a wonderful summer! 


