Nyhetsbrev Juni 2019

Hej medlemmar!
Mycket på gång!
Styrelsen är tillbaka från semestern och efter säsongens två första
styrelsemöten har vi flera uppdateringar att kommunicera ut.
Bokningstavlorna till tvättstugorna
Dessa städades enligt plan och vi hoppas att det nu blir lättare att hitta en
tvättid. Tack för deltagandet!
Höstens städdag
Välkomna till städdag lördagen den 2019-10-26
Likt tidigare år samlas vi 10:00 och ser till att få fint i trädgård och
gemensamma utrymmen. Bidra gärna med en peng till efterföljande grillning
och utlottning av någon gott till de medverkande, om du inte själv kan delta.
En container kommer beställas och placeras på vändplanen på framsidan för
dem som vill kasta otympligare grejer från förråd etc. Vi kommer också
kassera kvarlämnade ägodelar som skräpar utanför förråden.
OBS!
Föreningen har genomfört en städning av övergivna cyklar från
cykelförråden. Dessa har placerats i elrummet på 6an och de cyklar som
fortfarande har markeringar med band på styret under städdagen, kommer
att kasseras. Vi vet att många har haft svårt att hitta sin cykel under
ommålningsarbetet – kontakta styrelsen innan städdagen, om du fortfarande
saknar din cykel!
Hobbyrum
Som beslutades på föreningsstämman har styrelsen iordningställt ett
hobbyrum. Detta i tidigare barnvagnsförrådet. Rummet finns tillgängligt från
och med städdagen och förhållningsregler kommer till dess att publiceras på
hemsidan. Hoppas vi får mycket nöje och nytta av rummet för diverse projekt!
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MC-garage
Föreningen äger ett garage med plats för en personbil. För att göra ytan
tillgänglig för fler än en medlem, har styrelsen beslutat att istället upplåta
garaget till MC-parkering, där plats för 4 fordon blir tillgänglig. Meddela
styrelsen intresse via mail (likt parkeringskön till våra parkeringsplatser).
Förhållningsregler och anvisningar om vilket ansvar en tilldelad plats innebär
kommer publiceras på hemsidan inför städdagen.
Underhåll
Kortare nyheter: Räcket mot parkeringarna är kompletterat. Målningsarbetet
av tvättstugor och källargångar av AP måleri är i princip avslutade – äntligen!

Vid frågor, kontakta styrelsen: lemansgatan@lemansgatan.se
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