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Årsta maj/juni 2006

Styrelsen har konstituerats enligt nedan:
Ordförande
Vice ordförande
Ek. ansvarig
Sekreterare
Vice sekreterare
Studieorganisatör
Suppleant
Suppleant
HSB representant

Lennart Rönnestig
Jubin Ghassabei
VAKANT, alla i styrelsen är gemensamt ansvariga
Åsa Östedt
Greger Sundin
Lars Landeman
Kerstin Evelius
Annika Lindqvist
Anci Ålhed

Ekonomiansvarig
Vi söker fortfarande en kunnig ekonomiansvarig till styrelsen.
Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad.

Sopnedkasten
Tyvärr har vi noterat att det slängs bland annat tidningar i sopnedkasten, det kan innebära att vi måsta
stänga sopnedkasten och hitta en annan lösning för hushållssopor om detta inte upphör snarast.

Miljöstation - skjulet på Siljansvägen 57 mot gatan.
Glädjande för miljön, fastighetsskötaren och sophämtarna så har miljöstationen används flitigt under våren
och försommaren. Vi tackar alla som gör en insats att minska på soporna.
Miljöstationen kommer att förbättras inom kort med tydligare kärl och möjligheten att slänga några
ytterliggare saker som är miljöförstörande.
För er som inte har sett den, gör gärna ett besök och ta samtidigt med er miljöfarligt avfall.
Den finns i den högra sidan av skjulet på Siljansvägen 57 och nyckeln är densamma som till tvättstugan.

Öppettider i föreningsexpeditionen Siljansvägen 54b
Expeditionen är öppen torsdagen den 1 juni mellan klockan 18:00 och 19:00 där alla gamla och nya
medlemmar kan komma med sina frågor som rör föreningen.

Sista gemensamhetsaftonen innan sommaren
Torsdagen den 1 juni är alla välkomna att träffas i Grängerian och sedan är det uppehåll till hösten. Se
anslag i portarna.

Gårdsfest 2 september
Boka redan nu in lördagen den 2 september, för det är dags för en gårdsfest.
Mer information kommer i slutet av sommaren men temat är surströmming och kräftor, alla boende i
Grängen är hjärtligt välkomna.
Denna fest är en försmak inför 2007 då det är 60-års jubileum för Grängen….

Se nästa sida
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Lekplatsen på gården mellan Siljansvägen 45-57
Lekställningen på lekplatsen är borttagen och ska ersättas med en ny, även sanden runt lekställningen skall
ersättas av för ändamålet rätt sand. Nya gungor har beställts och ska monteras.
Vår förhoppning är det ska vara klart i juni månad.

Parkeringsplatser
Som alla förhoppningsvis har noterat så har det blivit svårare och svårare att hitta lediga parkeringsplatser
i området. Vi vill därför vädja till er som hyr en egen parkeringsplats att använda den och inte ställa er på
gatan.

Storsjövägen
Alla protester från närboende och styrelsen har tyvärr inte stoppat byggnationen på Storsjövägen som nu
har kommit igång. Tyvärr är politiker och kommun helt inne på att bygga bostäder även där det tillsynes
inte passar in. Vi beklagar detta.

Namn på lokal Siljansvägen 60
På årsmötet ville vi ha in förslag på namn till föreningslokalen på Siljansvägen 60.
Du har fortfarande chansen att komma med ditt förslag till namn.
Lägg en lapp med ditt förslag i brevlådan på expeditionen Siljansvägen 54b, ange gärna ditt namn på
lappen då vinnande förslag belönas.

Sommar
Det är många som kommer att njuta av sommaren när den till slut kommer i all sin prakt,
unga som gamla, djur och natur.
Tyvärr måste vi även varna för att det finns människor som inte kan skilja på rätt och fel, vi hoppas därför
att alla håller ett extra vakande öga och inte ha saker framme när ni reser bort som inbjuder tjuvar att göra
inbrott. Prata gärna med en granne och/eller er husvärd när ni ska åka bort några dagar eller veckor så att
vi kan hjälpas åt att se efter varandras lägenheter.

Vi hoppas att ni får en bra sommar
Styrelsen

