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Årsstämma:
Snart är det dag för årsstämma. Den blir den 28/5 
klockan 19:00 och platsen är samma som förra året i 
församlingshemmet vid Vilunda kyrka. Vi kommer att 
skicka ut en separat kallelse med mer information.  

Uteplatser:
Nu är våren här och då kommer du kanske att vilja 
bygga på din uteplats. Därför vill vi påminna om att 
söka bygglov hos styrelsen, vi har fått ritningar på vad 
man får göra och vad man inte får göra. Det är 
kommunens bestämmelser vi måste följa.

Vattnet på uteplaserna:
Vattnet på våra uteplatser sätts på den 2 maj. Till 
hösten stängs det av i slutet av september.
 

Vårt ytterområde och trivsel:
Om du vill ge fåglar mat så tänk på att ge sådan mat 
som är till för småfåglar, som finns att köpa i handeln. 
Lägger du ut bröd och annat så kommer oönskade 
fåglar som fiskmåsar och kråkor, även markdjur som till 
exempel råttor och katter kan komma.

Vi vill än en gång ta upp detta med nedskräpning på 
området. Det händer fortfarande att det står matsopor 
vid portalen till parkeringen. Samt att det läggs fimpar 
på området, speciellt utanför portarna. 

Det finns papperskorgar med ett speciellt hål för fimpar 
på gångavstånd var man än är inom vårt område. Ett 
alternativ när man går ut för att röka är att ta med sig 
en askkopp. 



På gång:
Namntavlorna inne i våra portar kommer att bytas ut 
inom kort. Och namnskyltarna med lägenhetsnummer 
som är till för porttelefonen ska uppdateras. 

Det pågår förhandlingar mellan vår grannförening 
Glädjen och Väsbyhem som handlar om att Glädjen ska 
köpa upp den del av fastigheten Kavallerigatan som 
inte ännu har ombildats. 

Vi syns på stämman....
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