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Blomster och planteringsgrupp 

I linje med årsstämmans beslut 2004 
har nu investeringar gjorts för att 
snygga upp vår inre gård. Pergolan är 
ännu inte klar utan ska kläs in med 
växter, eventuellt i vår. Vi har avtal om 
gårdens skötsel med Grubbs Handels-
trädgård (inklusive vattning). Men en 
gård i stan, liksom en villaträdgård, be-
höver underhållas, t.ex. när det gäller 
nyplanteringar, gallring och utbyte av 
växter m.m. I annat fall hamnar den 
småningom i förfall. 
 

Det är känt att många medlemmar i fö-
reningen har kunskaper i trädgårdsfrå-
gor och intresse av att bidra till att vår 
gård utvecklas på ett bra sätt.  
 

Styrelsen vill därför tillsätta en Bloms-
ter- och planteringsgrupp inom före-
ningen som tar på sig detta ansvar. Det 
innebär att inom ramen för en budget 
fastställd av styrelsen sammanträda 
med Grubbs för att diskutera och be-
sluta om det kommande årets arbete på 
gården – inom ramen för de förutsätt-
ningar som gäller i och med stämmobe-
slutet 2005. 
 

Är du intresserad av att delta i Bloms-
ter- och planteringsgruppen anmäl dig 
snarast i föreningens brevlåda i 26:ans 
port och senast före 7 oktober. 

 

Adventsglögg 

Styrelsen kommer inte att ordna någon 
höststädning i år, då detta arbete nu 
sköts av Grubbs. Däremot kommer 
möjlighet att träffas att finnas i samband 
med den traditionella adventsglöggen. 
Styrelsen återkommer med tidpunkt. 

Reparationsarbete på gården 

Dessvärre har det uppstått en läcka i 
taket hos vår hyresgäst Endevo. Läckan 
kan inte lagas nedifrån på ett tillfreds-
ställande sätt. Det är därför nödvändigt 
att gräva upp ett hål på gården för att 
täta läckan uppifrån. 

Märkning av cyklar  

Vårt cykelgarage är nästan överfullt. 
Och det är inte osannolikt att det i cy-
kelgaraget finns cyklar som så att säga 
är "övergivna". Styrelsen avser små-
ningom forsla bort dessa cyklar. Alla 
som har sin cykel i förrådet – och även 
fortsättningsvis vill ha det – måste där-
för se till att cykeln är märkt med namn 
och lägenhetsnummer.  
 
 
 


