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Månadsbrev Mars  2021 

 

Kajrenovering 

Concreo meddelar att dom ligger 1vecka efter plan. Mycket på grund av det kalla vädret 

under februari, men man planerar att jobba in den tiden under våren. 
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Info från Trädgårdsgruppen 

 
 

Aktuellt Nu spirar det i våra rabatter, då och då känns det som om våren är nära. Vissa 

dagar inbjuder till vistelse i våra trädgårdar och då kan det ju vara roligt att ha något att pyssla 

med, när man ändå är ute och njuter. 

Då finns vår informationstavla i hamngaraget, där vi informerar om aktuella arbetsuppgifter 

exempelvis ros- och lavendelklipparkvällar samt kvarstående arbeten efter arbetsdagar. 

 

Lördag 17 april  Nästa gemensamma arbetsdag äger rum lördag 17 april. Då kommer 

huvuduppgiften vara jordförbättring, med andra ord att ladda för prunkande trädgårdar med  

jord, kompost och gödning. 

 

Trädgårdsmästare 
Trädgårdsmästare Anna har slutat och hennes ersättare heter Elisabeth. 

Alla avtal och överenskommelser med trädgårdsmästaren och hennes medarbetare görs via 

Trädgårdsgruppen. 

 

Glöm inte att boka in följande dagar för årets arbetsdagar… 

17 April            12 Juni     

28 Augusti        13 November 

 

Rörelsedäckare Kölsträckningen 

Belysningen vid källarutrymmena på kölsträckningen är nu installerad och vi hoppas det skall 

få den avskräckande effekten som vi önskar. 

Vårstädning i garaget 
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Städning i garaget är planerad till måndagen den 19:e April mellan kl. 9.00 och 14.00. 

Garaget måste tömmas på alla bilar, motorcyklar, cyklar och annat. Senast kl. 8.45 måste 

garaget vara tömt. Tänk på att det ryker och dammar mycket under pågående städning så de 

bilar som eventuellt inte flyttas ut måsta räkna med detta. Det är extra smutsigt i år på grund 

av att vi ställde in städningen förra året. Passa på att städa upp runtomkring er plats och släng 

allt skräp. Det är inte tillåtet att förvara däck i garaget. Bara de som sitter på bilarna. Däck och 

annat brännbart så som kemiska produkter får inte förvaras där. Återigen är det brandrisken 

som är anledning till detta. Så för allas säkerhet ber vi er respektera detta.  

På lördagen den 17:e April är det städdag och då kommer det att finnas en container för att 

slänga eventuellt skräp som finns i garaget. Härligt om vi med gemensamma krafter kan få ett 

rent och fint garage nu när våren kommer. 

 

 

Elbilsladdning 

Då efterfrågan på Elbilsladdning har ökat kraftigt den senaste tiden så behöver vi öka upp 

antalet laddboxar framöver, både utomhus och i garaget. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp 

som skall arbeta med detta. Mer info kommer. 

 

 

 

Vänliga hälsningar Styrelsen  
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