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I detta nummer vill styrelsen påminna om det gemensamma ansvar vi har för att 
hålla snyggt på markplanet och som vi tidigare har beslutat har varje gård sitt 
ansvar.

Blommor utanför porten: Vill man ha krukor för blommor framför porten får man 
prata med sina grannar om detta. Det är huset själv som bestämmer och även står för
kostnaden.

Inför växtsäsongen kan man även önska att vi efter förmåga hjälper till att sköta vår 
parkmark. Tisdagsgruppen träffas som vanligt tisdagar ojämn vecka klockan 13.00. Vi 
jobbar efter förmåga, fikar och samtalar.

Besiktning av balkongerna: Det är tid att göra en tvåårsbesiktning av balkongerna. 
Den 4 juni 2019 utförs besiktningen av Walger Byggkonsult AB, Pelle Walger, även
entreprenören Jan Seling, Blidö Mur och Puts kontaktas.

Vid besiktningen måste alla lägenheter vara tillgängliga utom mittenlägenheterna. 
Henrik håller i ärendet och ansvarar för att alla berörda blir informerade om 
besiktningen.

Påminnelse om årsmötet: som äger rum onsdagen den 22 maj 2019 klockan 
19.00 - 21.00 i Centrumkyrkan, Vikingavägen 1, Vallentuna centrum. Alla tillhörande 
handlingar har skickats ut via e-post, men möjlighet finns att få eget 
pappersexemplar, kontakt får då tas med Uno. Årsredovisningen ligger i tvättstugan 
för genomläsning.

Slutord: Om några dagar kommer en ny styrelse att väljas och några ledamöter från 
den gamla styrelsen avgår.

Vi som avgår vill tacka för den tid och det förtroende som vi fått och önskar den nya 
styrelsen lycka till med alla de olika frågor som behandlas i en styrelse. Det är både 
strävsamt men samtidigt lärorikt och utvecklande.

Alltså: Vi som avgår Uno, Timo, Barbro, Rania, Ilona, och Stellan tackar för oss och  
överlämnar stafettpinnen till nya styrelsen med önskan om gott samarbete och kloka 
beslut.
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