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           INFORMATION 

MEDLEMSMÖTE MED WORKSHOP 
Torsdagen den 30:e mars kl. 19.00 är det medlemsmöte i föreningslokalen. Detta är 
inte en föreningsstämma utan ett tillfälle att umgås och att samarbeta kring förbättring av vår förening. På 
hemsidan finns ett förbättringsformulär som man fyller i (anonymt och kan fyllas i flera gånger). Därefter 
granskar styrelsen bidragen och väljer ut 4 teman att diskutera på mötet. 
 
STÄDDAG 
Lördagen den 22:e april är det dags för vårstädning i föreningen.  
Vi samlas som vanligt kl 09.00 i respektive kvarter för utdelning av uppgifter. Fram till och med kl. 12.00 är 
det föreningens skräp som ska läggas i beställda containrar, därefter är det tillåtet att i mån av plats fylla på 
med eget avfall. Föreningen bjuder på fika för samtliga medlemmar. Hör gärna av dig om du anser att något 
behövs senast 8:e april. 
 
STÖTDÄMPANDE LEKPLATSSAND 
Vi kommer att fylla på med s.k. ”EU-sand” runt lekplatsutrustning i föreningens sandlådor för att minska 
skaderisken vid fall. Sanden är tvättad och har inga korn mindre än 0,2 mm vilket gör att den inte dammar och 
har mycket liten tendens att efter tiden packa sig. 
 
SOPNING 
Sopning av våra kvarter kommer att beställas snart, håll utkik på hemsida samt Facebook för datum när det 
blir av. 
 
GRÄSKLIPPNINGSSCHEMA 
Det börjar närma sig vår och då behöver våra gräsmattor klippas. Schema för gräsklippning finns på hemsidan. 
Vid förhinder byter du din vecka med en granne. 
Gräsklippningsschemat för Björnramsvägen är för föregående år men kommer innan gräsklippningssäsongen.  
 
GRANNSAMVERKAN 
Inom föreningen jobbar vi med grannsamverkan för att försvåra för tjuvar och skadegörare –vi hjälper 
varandra genom att hålla ögon och öron öppna. Meddela dina grannar om ni är bortresta mer än några dagar. 
 
FAKTURA VIA E-MAIL 
Det är fortfarande många medlemmar som får sin faktura i brevlådan men styrelsen önskar att så många som 
möjligt anmäler sig till att få den utskickad via mail istället. Detta görs genom att skicka er mailadress till: 
vargskinnets@gmail.com 
 
NYA MEDLEMMAR 
Till alla nya medlemmar som flyttat in: VARMT VÄLKOMNA! 
Vi hoppas att Ni kommer att trivas. Tveka inte att höra av Er till oss i styrelsen om det är något Ni undrar över. 
Med Vänliga Hälsningar Styrelsen! 
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