
Avlägsna frigolit eller annat material från gallerfönstren i källare
Viktigt för husets ventilation, om ni täckt för dessa under vintern.

Under våren kommer följande hus att dräneras 3,11 20, 22, 24.
Information till de berörda kommer. Ni som har källaren under lägenheten får räkna
med att göra det framkomligt för firman som ska göra jobbet.

Återplantering av träd
Ett antal träd kommer att omplanteras under våren vid alléerna. Vi hoppas att ni som
får nyplanterade träd vid era hus kommer att vårda och ev vattna dessa.

Underlätta arbetet med bytet av Vattenmätarna
Rensa undan så att det blir framkomligt i källarförråden där vattenmätarna finns.
Kravet har vi på oss från KEMAB. Se utskickad skrivelse.

Garagetaksbyte kommer att göras på de återstående garagen
med start fr. o m. v. 17. Ni som blir berörda kommer att få mer information angående
detta. Så långt det är möjligt MÅSTE alla andra ställa in sina bilar i respektive garage
dvs där takbytet INTE pågår just då. Våra P-platser är ju begränsade.

Gemensam STÄDDAG av de allmänna ytorna i Rosendal
Lördagen den 25/4

Kl. 10.00 samling för inskrivning och arbetsfördelning vid Rosen.
Krattor och säckar kommer att finnas. Vi koncentrerar oss på våra allmänna ytor, dvs
lekpark, Rosen, vid garage, utanför häckar osv.
OBS! STÄLL IN ERA BILAR I GARAGEN ÄVEN DENNA DAG, de som står på
parkeringen under städdagen gör det på egen risk. Föreningen ersätter inga bilskador.

Containrar kommer att finnas vid Rosen och i Dalen
Under tiden 17/4-4/5 och dessa kommer att vara uppmärkta för vilket avfall som slängs
var. Töm säckarna innan de slängs i kompostcontainer. De är endast avsedda för
trägårdsavfall!  Dagen avslutas med korv och fika.

Passa även på att borsta rent i era garage nu under tiden containrarna finns i området.
Men gör det inte så grannens bil blir nerdammad och lämna inte grus och skräp utanför
nu när det redan är sopat vid garagen.

Stämman är planerad till 15 juni.
Valberedningen kommer att gå ut med mer information och efterfrågan om

nomineringar till styrelsen.

Vi ses 25 april vid Rosen!
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