
ÅRSSTÄMMA
Årets stämma är bokad till den 6 maj kl. 
18.00. För att kunna genomföra stämman 
trots pandemin kommer den att genomför-
as digitalt.  Mer information om detta kom-
mer längre fram.

ÖVERSYN AV TVÄTTLÅSEN
Det finns alldeles för många omärkta tvätt-
lås på bokningstavlorna och därför gör vi 
nu en översyn av låsen. Man behöver veta 
vem som tvättar om exempelvis tvätten är 
inlåst i torkrummet när nästa tvättande ska 
ha tillgång till det. Har du ett omärkt tvätt-
lås märker du upp det innan den 28 febru-
ari. Efter den 1 mars kommer alla omärkta 
tvättlås att tas bort från bokningstavlorna.
   Har du inget tvättlås kan du komma ner 
på kontorstiden och köpa ett. Att boka tvät-
tid med en handskriven lapp är inte en gil-
tig bokning.

ToApAppER & TVÅL i 
TVÄTTSTugoRNA
I alla tvättstugor finns en toalett om nöden 
skulle tränga sig på. Dock har toaletterna ti-
digare inte varit utrustade, men nu har de 
fått både papper och tvål så att man kan gå 
på toaletten utan att få ångest!

AVTAL MED MiLou 
gARDEN
Då vi inte var nöjda med den 
tidigare trädgårdsfirman tog vi 
redan förra året in Milou Garden 
för att ta hand om våra växter, 
buskar och träd. Ni kanske har 
sett det vackra stenpartiet utanför 41:an 
som Lars på Milou har gjort. Nu har vi skrivit 
avtal med Milou och ser fram emot spiran-
de grönska och en spännande utveckling av 
blommor och buskar på vår gård och i våra 
yttre rabatter.

vIk IHop kArtoNGerNA!
tänk på att vika ihop era kartonger/för-
packningar innan ni slänger dem i återvin-
ningen. ovikta kartonger tar mycket mer 
plats än hopvikta, vilket gör att kärlen snab-
bare fylls upp.
 
Allt gott!
/Styrelsen
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