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INFORMATION FRÅN STYRELSEN 
 
I dessa Corona-tider är inget som vanligt. Inte heller i vår förening.  
Alla måste anpassa sitt vardagsliv för att undvika Covid19-sjukan.  
Vi vill därför informera och påminna om några saker. 
 
Skydda våra äldre 
Styrelsen har hört sig för till de äldre i föreningen och kontrollerat att de 
har hjälp med inköp och vardagsärenden. I de fall det skulle ändras, så 
tveka inte att kontakta en granne, eller någon i styrelsen, för att få hjälp 
med det. 
 
Portkoden gäller numera fram till midnatt, och inte bara till kl 21, för att 
underlätta för varuleveranser. 
 
Arbetsdagen i vår är inställd 
Vi planerar att genomföra den i höst i stället, under förutsättning att  
restriktionerna har lättat. Till arbetsdagen planerar vi att anskaffa nya 
grillar, som ersättning för de som tyvärr slogs sönder i höstas av ett  
gäng ungdomar. 
 
Föreningsstämman är senarelagd 
Som ni kanske sett så är stämman senarelagd till den 11 juni. Den kom-
mer att genomföras som planerat, troligen utomhus för att kunna hålla 
”social distans”. Kallelse kommer ca 2 veckor innan mötet. 
 
 
Sen lite mer vardagliga saker… 
 
Översvämning i källaren G-huset 
Det har för andra gången varit översvämning i källaren Järnlundsvägen 
23-29. Avloppsvatten trängde upp i korridoren pga ett stopp i ledningen. 
Stoppet berodde på att folk spolar ner bomullspinnar (tops), våtservet-
ter mm i toaletten och häller ut stekflott i köksavloppet. Stekflottet stel-
nar och där fastnar pinnar, fimpar, våtservetter och allt annat som INTE 
ska ner i avloppet. Endast toapapper – inget annat får spolas ner.  
Så vi får uppmana de som känner sig skyldiga att genast upphöra med  
ofoget. Det är era grannars källarförråd som riskerar att översvämmas.  
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Trapphusen är klara och ommålade 
Nya anslagstavlor och nya dörrstopp är också monterade. Senare i vår 
kommer även entréportarna att lackas. 
 
Vi passar på att påminna om att parkering av barnvagnar i trapphusen 
är förbjudet av brandskyddsskäl.  
 
Odling i pallkragar 
Det finns möjlighet att odla grönsaker i egna pallkragar på anvisade plat-
ser utanför gaveln Järnlundsvägen 31. Är du intresserad så kontakta  
Rebecka Lindvall, mobil nr 0768-812135. 
 
Med hopp om en, trots allt, skön sommar! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Styrelsen 
 


