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Information från styrelsen till alla medlemmar 
Synpunkter och frågor till oss kan ni mejla in och även skriftligen lägga i 
brevlådan som nu finns utanför entrén till gemensamhetslokalen. Även 
upphittade saker kan läggas där. 
 

- Tack alla som kom till städdagen den 8 maj ☺ 
Vi återkommer med inbjudan till grillkväll för er som deltog på städdagen. 

- Dags igen att träffas i trädgårdsgruppen igen första måndagen varje månad 

vid lokalen och första träffen är 7 juni 18.00. Vi hoppas på fler deltagare och vår 

uppgift är se till att vi har en trivsam och fin miljö vid vår lokal. 

- OBS! Inget gemensamt midsommarfirande eller andra aktiviteter under juni 

månad. 

- Nya medlemmar under maj/juni månad: 
Dahliastigen 4, Fläderstigen 18, Gullvivestigen 12 och Nyponstigen 12 
VÄLKOMNA! 

- Vill du utöka din tomtstorlek? Arrendeavgiften för år -20 var 2,15 kr per 

kvadratmeter. Hör av dig till styrelsen snarast. Det kan ju vara bra att kunna 

parkera på sin egen tomt. Annars är det de allmänna parkeringsplatserna som 

gäller för bilparkering. 

- Trafikregler för föreningen. Se bilaga. 

- Allmänna parkeringsplatser är endast till för bilparkering och inte för 

långtidsparkering för t ex släpvagnar, husbilar, båtar mm. 

- Problem att man inte får våra e-postmeddelanden. För vissa hamnar de i 
”skräpposten”. Så kontrollera alltid den. Om det hamnat där så flytta det till 
inkorgen. 



- När det är dags för försäljning ska styrelsen informeras och ny köpare ska 
godkännas av styrelsen. Nya blanketter gällande ansökan om 
utträde/medlemskap i föreningen finns nu på hemsidan www.gränsta.se. 
Skickas ifyllda till Kerstin Svenson, kerstin.svenson@gmail.com 

- Det saknas fortfarande ett antal nyckelnummer till servicehusen. Uppge 
nyckelmärkning,  
t ex GK???, genom att mejla kerstin.svenson@gmail.com eller lägga en lapp i 
brevlådan vid lokalen. 
 

 
 

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