Gärdanbladet Maj 2008
Till att börja med har styrelsen fått nytt tillskott i form av två nya
suppleanter: Pia Elofsson och Monika Granström. Vi “gamla”
styrelsemedlemmar tackar medlemmarna för fortsatt förtroende och
hälsar Pia Och Monika varmt välkomna!
Styrelsens Medlemmar 2008:
Ordförande – Jan-Olov Björnfot
Vice Ordförande – Anders Johansson
Sekreterare – Ketty Skogqvist
Ledamöter – Andreas Callin och Anna Gezelius
Suppleanter – Niclas Lindqvist, Pia Elofsson och Monika Granström
Vårstädning
Tisdagen den 27 Maj är det dags för den årliga vårstädningen här på
Gärdan. Redskap kommer som vanligt att finnas tillgängliga på varje
husfärg. Om Vädrets makter är emot oss den 27:e, kommer
städdagen att flyttas till Torsdag 29 Maj. På kvällen tänder vi
grillarna och umgås. Anslag om tid och plats för grillning
kommer på portarna inom kort.
Vi hoppas att alla känner sig inspirerade att komma och
vara med.
En liten påminnelse inför sommarens grillsäsong: På våra grillplatser får
endast kol eller bricketter användas (ej ved).
Balkonger
Våren är här och det börjar bli dags att olja in balkongöverliggaren igen.
Föreningen håller med oljan. Tag med en LITEN burk till servicegaraget
den 28 Maj kl. 16-19 så får du en skvätt olja. (Den olja du får ska räcka
till överliggaren, ej till annat)
Parkeringar
Gäster som har (av kommunen) godkänt handikapptillstånd får köra upp
och parkera vid porten, förutsatt att bilen inte utgör något hinder för
andra.
Återigen vill vi försöka förtydliga parkeringsreglerna för 24-timmars
parkering:
Boende = Bilen är registrerad på en adress på Burströmsvägen.
Besökande = Bilen är inte registrerad på Burströmsvägen.
Om du är osäker på var du ska parkera, ring vicevärdskontoret tel 092067776

Garageloppis
Det har kommit förslag om att vi ska anordna garageloppis på området.
Vi vill därför höra efter om det finns några fler som är intressare av detta.
Om du tycker att det är en bra idé – hör av dig till kontoret tel. 67776.
Bastu
Från och med 19 Juni gäller följande sommartider för bastun:
Torsdagar: Damer 13.00-16.00 Herrar 16.00-19.00
Under sommaren inga privata bokningarSommartider för bastun
upphörfr.o.m.18Augusti.
Önskas: Någon/några som kan ansvara för att öppna och stänga bastun
under sommaren. Städning utförs av ordinarie bastuvärdar. Kontakta
bastuvärd Jan Bottne tel. 228613 om du vill ställa upp.
Har du synpunkter eller förslag på våra ordinarie bastutider? I så fall
lämna dessa till kontoret före 31/7.
Sopor
Var uppmärksam på vad du slänger. Tyvärr finns det personer som kollar
vad du har slängt. Du kan ha slängt ex: kontoutdrag, reklam där namn,
personnummer och adress är redan i fyllt och det bara saknas
namnteckning, brev från myndigheter, mm.
Förstör information/brevet så det ej är läsligt.
Semestertider Kontor/Vaktmästeri
Vi kommer även I år att ha en sommarjobbare hos oss. Han heter Juhani
Kotiranta och kommer att jobba vecka 24-31.
Kontoret kommer att vara semesterstängt v. 29-33 och Kenneth kommer
att ha semester v25-27 samt v. 32-33.
Information om hur du kontaktar vicevärd eller
fastighetsskötare (vid akuta problem) under
sommarperioden kommer att sättas upp på portarna.
Till sist måste vi återigen vädja till alla bilburna om att visa
hänsyn och köra sakta och försiktigt på parkeringar och infarter!

