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RENSNING AV CYKLAR
Vi ber alla att märka sina cyklar som står i cykelrummet och på gården med namn 
och lägenhetsnummer. De cyklar som saknar ägare och inte blir märkta kommer att 
skänkas bort. Märkningen ska vara gjord senast den 31 maj. Vi hoppas kunna få lite 
mer plats i cykelrummet.

ÅRSMÖTE
Vi kommer att hålla årsmötet 
längre fram på grund av att års-
redovisningen dröjer. Med hän-
syn till situationen med covid-19 
så kommer årsmötet att hållas 
utomhus. Styrelsen återkommer 
med sedvanlig kallelse.

VÅRSTÄDNING
Många saker kommer att ske   
annorlunda på grund av covid-19 
så även vår vårstädning. Vi har 
riskpersoner boendes i förening-
en och därför har styrelsen be-
slutat att vårstädningen ska ske 
på ett anpassat sätt. Det finns 
en lista vid tvättstugan med upp-
gifter som behöver göras och du 
som medlem förväntas välja en 
av dessa uppgifter att göra när 
det passar dig någon gång un-
der vecka 21-22. 

GROVSOPOR
Söndagen den 31 maj har fören-
ingen hyrt ettt släp för att forsla 
bort grovsopor. Du kan lämna 

dina sorterade grovsopor vid 
sophuset vid port 38, dock inte 
på trottoaren, senast kl. 11.00 
den 31 maj.

FIMPAR
Det är inte första gången vi be-
höver tar upp det här, men vi 
hoppas innerligt att det blir den 
sista. Ni som röker - börja visa 
era grannar hänsyn genom att 
inte kasta era fimpar utomhus 
på gången eller någon annan-
stans. Använd de askkoppar 
som finns utplacerade eller era 
egna när ni röker på balkongen.

ODLINGSLÅDOR
Vill du odla något i en låda, 

anmäl ditt intresse genom att 
lägga en lapp i föreningens 
brevlåda eller skicka ett mejl till 
Linn Sjöholm på sekreterare@
runnett.se.  

GÅRDEN OOCH RABATTERNA
I dagarna fylls den sista jorden 
på efter dräneringen och vi kan 
börja plantera buskar i rabatter-
na. 

Det skulle vara tacksamt om 
ni boende kunde hjälpa till att 
vattna rabatterna och hålla rent 
på gårdarna.

BOWLING
Tack alla ni som var med på 
bowlingen och gjorde den till en   
mycket trevlig kväll.

TREVLIG SOMMAR!
Nu är det snart sommar och 
då kommer grillen ut på gården 
mellan husen. Passa på att grilla 
i sommarvärmen, men glöm inte 
att ha vatten nära till hands. Vi 
önskar er alla en trevlig sommar!
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