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Varning för inbrott!
Det har återigen hänt att vi haft påhälsning av tjuvar. Senast är det våra
medlemmar i nr 39 som haft inbrottsförsök, som tack och lov inte
lyckades. Men vi måste hjälpas åt att hålla koll om det går omkring
okända personer i vårt område. Fråga vad de har för ärende och till vem
de ska. Och om du reser bort: Låt inte huset se obebott ut. Be
grannarna om hjälp att se till huset och ta hand om posten.

Nya parkeringsplatser
Alla som önskat en plats (eller flera) på andra sidan gatan kommer att få
det. Vi har tyvärr inte fått något datum ännu, men det blir tidigast i
mars.

Förberedelser inför årsstämman
Föreningens årsstämma blir preliminärt måndag den 22 april. Boka redan
nu in den kvällen i almanackan. Finns det frågor ni vill att vi ska ta upp?
Lämna förslag till någon i styrelsen senast den 10 mars , så att styrelsen
hinner titta på det vid nästa styrelsemöte.
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Material till årsstämman 22 april
Här kommer resten av materialet till årsstämman. Det är viktigt att så
många som möjligt deltar på mötet. Vi träffas på Rinkebyskolan,
Rinkebystråket 53, på måndag 22 april kl.18.30.

Extra årsstämma 4 maj
En av de frågor vi ska behandla på årsstämman är ändring/förtydligande
av föreningens stadgar. För att en ändring av stadgarna ska gälla krävs
beslut på två föreningsstämmor, dels den ordinarie årsstämman, dels
ytterligare en stämma. Det kommer en separat kallelse till den extra
stämman. Men boka redan nu in förmiddagen lördag den 4 maj då vi ändå
kommer att ha vårstädning. Det blir ett kort möte, som bara kommer att
innehålla en punkt: att fastställa de nya stadgarna. Efter mötet så
övergår vi till vår sedvanliga

Vårstädning 4 maj
Det är dags för vårstädning av våra gemensamma markytor. Efter den
extra stämman (med samling kl. 11) så träffas vi på gården försedda med
krattor, spadar och andra lämpliga verktyg. Det som ska göras är
städning av gemensamma ytor som gångvägar, gräsmattor och häckar.
Och sen ska vi se till att göra soputymmena rena och snygga.

Vi har beställt en container, som kommer att finnas på plats från fredag
kväll 3 maj till söndag 5 maj. Där kan vi passa på att slänga sånt som det
inte finns särskilda kärl för i miljöstugan.
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Gårdsfest
Vi samlas till gårdsfest söndagen den 25 augusti. Vi börjar redan kl. 14
Vi hoppas att så många som möjligt kan vara med och inte är bortresta.
Och vi hälsar förstås våra nya grannar i nr. 19, 31 och 39 särskilt
välkomna!
Vi gör vi som vi brukar: Vi dukar långbord mellan husen. Var och en tar
med sig mat, så bjuder vi varandra. Tänk gärna på att alla inte äter kött,
speciellt inte griskött. Ta med egen dricka av valfritt slag, tallrikar, glas
och bestick. Vi håller tummarna för en varm och regnfri dag! Men om det
skulle bli regn, så har vi partytält som vi kan sitta under.

Miljöåtervinning
Fredagen den 23 augusti kl. 19.00 - 19.45 kommer den mobila
miljöstationen till Rinkeby centrum (vid biblioteket). Där kan du passa på
att lämna miljöfarligt avfall (t.ex. färgrester) och elskrot (upp till en
mikrovågsugns storlek).

