Stämman närmar sig med stormsteg och sommaren knackar snart på dörren. Visst har det varit
underbart med sista tidens värme? Det blommar överallt i vår vackra förening - vi bara njuter!
De senaste två styrelsemötena genomförs ganska tätt, 20 maj och 8 juni. Därefter är det stämma
den 15 juni. Som ni alla redan fått information om hålls årets stämma enligt HSBs
rekommendationer endast via poströstning. Kom ihåg att lämna in er poströst senast 14 juni i
Torpets brevlåda! All information finns i kallelsen som lämnades i er brevlåda söndagen den 30
maj.
Nya nycklar!
Under de senaste veckorna har vi i styrelsen arbetat hårt med att dela ut nycklar till det nya
låssystemet. Några av er har fortfarande inte hämtat nycklar och inte heller
kontaktat styrelsen. Under de här första veckorna i juni kommer företaget Pignus
att byta lås i alla gemensamma utrymmen samt även i ytterdörrarna hos er som
beställt detta.
Det här innebär alltså att du som inte hämtat dina nycklar inte längre kommer in i cykelrum,
soprum, bommar osv! Ring och boka tid med Lillemor tel 0766-151620 för att få ut nycklar!
Elbilsladdare
El-uttagen för laddbilar är snart i bruk och att vi återkommer inom kort med information om
när och hur dessa kan användas.
Råttbekämpning
Två betesstationer (se bilden) för råttbekämpning har
placerats ut på södra gården. Berätta gärna för era barn att
dessa innehåller gift för råttorna. Hålen/öppningen nedtill
får inte täckas för eller fyllas med något. Det är nämligen
där råttorna hittar in till giftet som finns inuti stationerna!
Meddelande från Fritidsgruppen
Vi i Fritidsgruppen undrar om det finns något intresse
bland er hundägare i föreningen att prova på agility? För
dem som vill finns det också möjlighet att tillsammans med oss planera för och prova på
uppletande och spår. Vi får hjälp av utbildade instruktörer.
Är du intresserad? Ring eller skicka SMS till Gunilla Hasslund på nr 0707483371.
Mer från fritidsgruppen!
Preliminärt planeras en konsert för alla boende på
Ängen i början av juli. Mer information och exakt
datum kommer senare.

