
 

 

 

 

 

Vi och vårt hus nr 4 

Maj 2020 

 

Stämma på storgården 26/5 2020 

Tisdagen den 26/5 klockan 19:00 kommer vi att ha stämman på stora gården, Fatburs 

Kvarngata 8-14 minus 2 trappor. Registrering börjar klockan 18:30. På grund av den rådande 

pandemin kommer vi hålla stämman utomhus och vi kommer att tillåta ett obegränsat antal 

fullmakter. Hoppas vi ses på stämman! 

 

Digital årsredovisning 

På hemsidan kan ni finna årsredovisningen i digital form. 

 

Vattning under sommaren 

Trädgårdsgruppen som sköter planteringarna på våra gårdar behöver förstärkning inför 

sommarsäsongen då vattning är den största arbetsuppgiften. Vi söker därför boende som kan 

tänka sig att ställa upp någon vecka under sommaren och vattna vid behov på någon av 

gårdarna. Man vattnar med slang; på Lillgården och Mellangården finns det inkopplade 

slangar. På Storgården vattnar man med en slangvagn som står i förrådet. 

På Lillgården och Mellangården finns det små gräsmattor som behöver klippas under 

sommaren. Föreningen har en handgräsklippare. Vill du enbart hjälpa till med att klippa gräs 

går det bra. 

Om du är intresserad, kontakta Anita Eriksson, ial.eriksson@gmail.com,  och tala om vilken 

vecka/vilka veckor du kan ställa upp och vilken gård du helst tar hand om.  

Om du har intresse för mer trädgårdsgöra, dvs delta i att se över rabatter, planera inköp, 

handla plantor, plantera och ansa, så är du välkommen i trädgårdsgruppen.  Kontakta då Soili 

Bisi-Ström, soibis@outlook.com. 

 

Trivseldag 

Vi vill tacka alla medlemmar som var med på trivseldagen och hjälpte till att göra fint på våra 

gårdar och städade i gemensamma utrymmen. Vi samlade in kvarlämnade saker från 

gemensamma lokaler för skrotning. Om ni saknar något meddela omgående styrelsen då dessa 

kommer slängas. 
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Com Hem 

Föreningen har ett nytt avtal med Com Hem. Det kan löna sig att göra en digital kanalsökning 

då det nu finns ca 15 användbara kanaler med digital kvalitet inklusive BBC & CNN. Det är 

nu endast någon enstaka kanal som bara finns i det analoga utbudet. För kanalsökning 

hänvisas till er TVs bruksanvisning.  

 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen 


