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ÅRETS BUSSRESA
SLÄPP ALDRIG IN NÅGON OKÄND!
Styrelsen ber med jämna mellanrum alla
medlemmar om vikten med att ALDRIG släppa in
eller öppna för okända personer. Ändå fortsätter
detta och hittills har föreningen haft 2 inbrott i
lägenheter, där dörrarna brutits upp, man har
tagit sig in i lägenheterna, stulit och
vandaliserat! Tänk på att du själv kan drabbas,
därför påminner vi nu ännu en gång!

Gick till Heligenhafen i Tyskland. Vi hade
strålande väder och trevligt tillsammans.
Tyvärr var intresset för bussresan minst
sagt svalt, med endast 44 deltagande,
varav 32 medlemmar inklusive
medföljande gäster ifrån Malmöhus 10 och
12 medlemmar ifrån Bonum. Det hade varit
ännu trevligare om fler hade deltagit, så att
vi även fortsättningsvis kan göra våra årliga
utflykter!
-Kom gärna med förslag på resmål!

VÅR GEMENSAMMA GRILLKVÄLL
Är framöver inställd, på grund av dålig
uppslutning ifrån medlemmarna.

OM HISSARNA I HÖGHUSET

BUTIKERNAS FASAD
Arbetet med butikernas fasad och skyltar
pågår.

Om du spiller läsk eller mat, eller om det
droppar ifrån dina avfallspåsar, vänligen
torka av hissgolvet efter dig! En självklarhet
för de flesta men långt ifrån för alla. Dina
grannar tackar dig för den hjälpen!
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INFORMATIONSMÖTET OM RELINING PÅ
STADIONMÄSSAN.
Det var ett viktigt och informativt möte
som alla hade haft glädje av att ta del av,
men tyvärr var intresset ifrån medlmmarna
inte särskilt stort. Av 337 hushåll infann sig
endast 115. Således tyckte 221 hushåll att
informationen var ointressant.
Detta har resulterat i att styrelsen fått
åtskilliga förfrågningar ifrån medlemmar
som inte deltog på informationsmötet,
men tyvärr kan ingen i styrelsen svara på
alla de frågor som ställs, då det är Repipe
som har alla svaren. Det kommer
ytterligare information när Repipe ska
sätta igång arbetet i din huskropp.
Först i tur står höghuset och Repipe
informerar i Fritidslokalen, tisdag den 19
juni:
Scheelegatan 2 A, kl. 18.00
Scheelegatan 2 B, kl. 19.30
MISSA INTE DETTA
INFORMATIONSMÖTE!

Styrelsen önskar alla medlemmar, vuxna
och barn en fin och solig sommar!

Kontoret är semesterstängt under juli
månad, den 1/7 till den 31/7 och öppnar
igen onsdag den 1 augusti.

