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Nya	  anslagstavlor	  

I	  passagen	  bredvid	  fastighetskontoret	  har	  vi	  
nu	  satt	  upp	  två	  nya	  anslagstavlor.	  Vi	  vill	  	  
uppmana	  er	  att	  med	  jämna	  mellanrum	  ta	  
del	  av	  vad	  som	  meddelas	  här.	  	  

	  

Bussutflykten	  

Det	  var	  en	  tapper	  liten	  skara	  som	  var	  med	  
på	  utflykten	  till	  Sofiero	  och	  Bakken	  och	  som	  
på	  Råå	  Värdshus	  intog	  en	  enkel	  frukost	  
innan	  färden	  gick	  vidare	  till	  Sofiero.	  Det	  var	  i	  
grevens	  tid	  som	  vi	  fick	  se	  den	  fantastiska	  
blomsterprakten	  av	  framför	  allt	  rododenron.	  
Färden	  gick	  vidare	  över	  sundet	  och	  till	  
Bakken	  där	  en	  välsmakande	  bufé	  stod	  
uppdukad.	  Efter	  en	  rundvandring	  bland	  
karuseller	  och	  andra	  förlustelser,	  äntrade	  vi	  
bussen	  för	  att	  längs	  Strandvejen,	  Danmarks	  
mest	  exklusiva	  väg,	  ta	  oss	  ner	  till	  Bottleshop	  
så	  att	  dom	  som	  så	  önskade,	  göra	  diverse	  
inköp.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Med	  tanke	  på	  det	  svala	  intresset	  från	  våra	  
medlemmar	  för	  dessa	  resor,	  kommer	  
styrelsen	  att	  göra	  någon	  form	  av	  utvärdering	  
för	  att	  ta	  ställning	  för	  hur	  det	  blir	  framöver.	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

Föremål	  i	  gemensamma	  utrymmen	  

Trots	  tidigare	  påpekande	  är	  det	  fortfarande	  
några	  som	  placerar	  föremål	  i	  källargångar	  
och	  i	  gångarna	  uppe	  på	  vinden	  i	  höghuset.	  
Det	  är	  inte	  hellre	  tillåtet	  att	  placera	  
barnvagnar	  i	  i	  våra	  trapphus.	  

Om	  det	  skulle	  utbryta	  en	  brand	  kan	  detta	  
bli	  skilnaden	  mellan	  liv	  och	  död	  och	  det	  vill	  
väl	  ingen	  ha	  på	  sitt	  samvete.	  

	  

	  

Hundkiss	  

Vi	  kan	  väl	  hjälpas	  åt	  att	  hålla	  ett	  öga	  på	  
våra	  grannar	  med	  hund	  som	  kissar	  på	  våra	  
väggar,	  hundarna	  alltså.	  Det	  kan	  väl	  inte	  
vara	  några	  av	  våra	  medlemmar,	  eller?	  
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Fogningsarbetet	  

Arbetet	  med	  omfogningen	  av	  fasaderna	  
inåt	  gården	  har	  framskridit	  som	  planerat.	  	  

	  

Renovering	  av	  imkanaler	  

Arbetet	  med	  att	  renovera	  våra	  imkanaler	  
från	  kök	  och	  badrum	  har	  påbörjats	  och	  
kommer	  att	  utföras	  i	  etapper	  under	  tre	  år.	  
Information	  kommer	  efterhand	  som	  ni	  blir	  
berörda.	  

	  

	  

Lekplatsen	  

Några	  nya	  lekredskap	  är	  beställda	  och	  
kommer	  att	  monteras	  upp	  inom	  kort.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Grillkväll	  

Här	  kommer	  en	  påminnelse	  om	  grillkvällen	  
som	  kommer	  att	  gå	  av	  stapeln	  den	  8	  
augusti	  vid	  grillplatsen.	  

	  

	  Mata	  inte	  fåglarna	  

Vi	  har	  tidigare	  påtalat	  att	  det	  är	  absolut	  
förbjudet	  att	  kasta	  ut	  mat	  till	  fåglarna.	  
Trots	  detta	  är	  det	  fortfarande	  en	  del	  som	  
inte	  förstår	  att	  man	  därmed	  också	  matar	  
råttorna.	  Sluta	  upp	  med	  detta!!!	  

	  

	  

Styrelsen	  önskar	  er	  alla	  en	  fortsatt	  skön	  
sommar.	  

	  

	  


