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Snart sommar

I skrivande stund känns det som sommaren redan har l<ommit. Vifår hoppas att detta är

början på en fin sommar, så att vi kan njuta av vår innergård. Titta på blommorna, använda

lite av kryddorna till grillningen och bara koppla av.

Under sommaren sköts gräsklippning och rensning av rabatterna av Aspen Partner'

Gräsklippning sker en gång i veckan mellan v 2O-40. Rensning av rabatterna och häckarna

sker vid 4 tillfällen under sommaren. Häcken mot Äbackegatan kommer att klippas före

midsommar. Den planerade blomsterängen avvaktar vi med. Kostnaden för att anlägga

ängen är för hög.

Förra sommaren hjälptes vi åt att vattna våra växter i krukor och pallkragar. Det fungerade

jättebra. Har du möjlighet att hjälpa till att vattna under någon vecka /eller del av vecka, är

det till stor hjälp för oss alla och inte minst för växterna. Vattning sker mellan v 25 - 35'

Lämna besked till Ullacarin Wiren wirenullacarin@*smail'com' O7O 682 !412, före 15 juni'

Scheman kommer att sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.

Övrigt

Vi kommer att anta budgeten för 2018-19 på styrelsemötet ijuni. Någon höjning av

månadsavgiften är just nu inte aktuell. Vår likviditet är god vi har därför beslutat att göra en

extra amortering på 500,000 kr på huslånet som ska sättas om i kommande månadsskifte.

Som vi meddelat tidigare kommer soprum och ytterdörrar att målas under maj/juni'

Föreningslokalen har försetts med garderobsdörrar i det inre rummet. Detta för att dölja

stolar och bord som används vid våra sammankomster. Garderoberna från föreningslokalen

står i snickarrummet. Behöver du garderober är det bara att hämta dem'

Styrelsen har beslutat att från den L juli höja hyra för föreningslokalen till 200 kr.

OBS Nytt datum för Årsmöte/stämma. Nytt datum är t7 oktober

Grillkväll

Den 4 juni kl. t7.OO börjar vi med vår årliga planteringskväll. Du ansluter när du kan. Vi

avslutar med en gemensam måltid. Du tar med dig det du villäta och dricka. Grillen

kommer att vara tänd!

Styretsen önskar alla en Glad och Skön sommar


