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Information från styrelsen till alla medlemmar 
Synpunkter och frågor till oss ska ni i första hand mejla in och det går även att 
skriftligen lägga detta i brevlådan som nu finns utanför entrén till 
gemensamhetslokalen. 
Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan, www.gränsta.se under Kontakt & 
Hitta och på anslagstavlan. 
 
 

Efterlysning 
Finns det någon medlem eller någon som du känner till som kan hjälpa till med 
att slipa golvet i föreningslokalen. Återkom med namnförslag till styrelsen. 

70-årsfirande 

Vi fortsätter att planera för föreningens 70-årsfirande. Programmet planeras 

för fullt. Nästa möte är den 28 maj 10.30 i föreningslokalen. Vill du vara med 

och hjälpa till så kom till mötet. 

Vi planerar en rundvandring på området för visning av våra fina trädgårdar. Är 

du intresserad att visa din trädgård så anmäl detta till styrelsen senast 1 juni. 

Städdagen 

Tack till de som deltog på städdagen. Tvätt av fönster på utsidan av 

föreningslokalen behövs göras och blev inte utfört på städdagen. Har du 

möjlighet att hjälpa till med så kontakta styrelsen.  

Rabatten mitt för lokalen ska tas bort och vill någon gräva upp växter där är det 

ok. 

Det blir ingen trädgårdsgrupp i år på grund av dåligt intresse, men man får 

gärna hjälpa till att hålla fint runt vår lokal under sommaren. 

Bra att veta! 

Hjärtstartare finns på 

baksidan av servicehuset 

vid torget Nyponstigen! 

http://www.gränsta.se/


Midsommar 

Äntligen får vi fira midsommar tillsammans igen och vi behöver hjälpas åt att 

plocka blommor och klä midsommarstången dagen före midsommarafton 

klockan 18.00. 

Tomtskötsel 
Vi påminner dig om att klippa häckarna och se över stakethöjden, viktigt för dig 
som bor vid vägkorsningar. Får vara högst 80 cm i hörnen och sedan sträcka sig 
2 meter åt sidorna med samma höjd enligt Västerås stads regler.  

Om du upplever att du har dålig sikt vid någon vägkorsning så informera ägaren 
till den stugtomten. 

Besiktning av tomter 
Årets besiktning från styrelsen i juni månad är att kontrollera bilparkeringar på 
allmänna ytor och vägar. Det är endast tillåtet att parkera bilarna på sina egna 
parkeringar eller på våra allmänna parkeringar enligt våra ordningsregler. 

 

Bra information hittar du även på vår hemsida som Peråke Vikerborn är 
redaktör för www.gränsta.se 
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