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EXTRASTÄMMA 9 APRIL
Föreningen kommer att hålla extrastämma tisdagen den 9 april kl 19:00.
Det är viktigt att du kommer i tid. Insläppet börjar kl 18:30.
Syftet med extrastämman är att ta ställning till fortsatt utbyggnad av bergvärme.
Bergvärme innebär lägre kostnad för uppvärmning och minskade koldioxidutsläpp.
Information ges under stämman av företaget Gerox, som ansvarar för installationen av
bergvärmen. Till kallelsen till extrastämman har bifogats en broschyr från Gerox.
Efter anbudsförfarande har styrelsen valt att samarbeta med Ikano Bygg avseende
fastighetsutveckling. Ikano Bygg kommer att informera efter extrastämman.
ÖPPET HUS
Öppet hus på föreningskontoret, Lillåkersvägen 26B, hålls följande dagar kl 19-20:
3 april, 17 april, 2 maj (torsdag), 15 maj, 22 maj.
LIDINGÖ KONSTHELG 19-21 APRIL
Under Lidingö konsthelg (Konstrundan) fredag-söndag 19-21 april kl 12-17 har
Lidingös konstnärer möjlighet att visa sina alster i olika gallerier eller i sina bostäder.
Vår förening bidrar genom att hålla kulturlokalen (Lillåkersvägen 6B) öppen.
Detta år ställer Lena Sundbeck-Arnäs ut.
LOPPMARKNAD 4 MAJ
Det kommer att arrangeras loppmarknad på stora gården lördagen den 4 maj.
Vid regn flyttas loppisen till söndagen den 5 maj.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Kristina Philipsson, 08-731 97 55 (kvällstid)
eller Christina Wilhelmsson, 08-765 94 90.

PARABOLER
Parabolantenner får inte vara fästade i fasad, fönsterkarmar eller utanför balkongen.
Förvaltaren har gjort en genomgång av området angående detta och tillskrivit de berörda
med uppmaning att ta bort de felplacerade parabolerna.
STICK- och VIRKKLUBBEN
Stick- och virkklubben Flinka fingrar träffas numera varje tisdag
kl 18:30-20:30 i Kulturlokalen, Lillåkersvägen 6B.
KALASLOKALEN TOLVAN
Då ni hyr kalaslokalen Tolvan (Lillåkersvägen 12B) ingår porslin, bestick och möbler mm för
att användas i lokalen. Det är inte tillåtet att ta med sig detta hem för att ha fest i sin bostad.
VÄGBOMMAR
Vägbommarna finns för att minska störande fordonstrafik samt minska
risken för olyckor inom bostadsområdet. Bommarna ska vara nedfällda
förutom vid in- och utpassering.
FÖRRÅD ATT HYRA
Det finns för närvarande lediga förråd. Vid intresse kontakta ServiceCenter.
NEDSKRÄPNING
Det är olämpligt att slänga cigarettfimpar eller annat skräp inom
fastigheten. Det förekommer att glödande fimpar kastas från balkong
och fönster. Detta är naturligtvis oacceptabelt eftersom det innebär
risk för brand på grannes balkong eller i rabatter. Det medför också
ökade städkostnader för föreningen.
Många boende är dessutom starkt besvärade av tobaksrök från grannar
som röker på balkongen. Vänligen visa hänsyn!
GÅRDSFEST
Styrelsen tycker att det vore trevligt med en gårdsfest i augusti eller september.
Du som vill hjälpa till att ordna festen är välkommen att ta kontakt med styrelsen.
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