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eller i deras app ”Tyck till” kan du lämna dina syn-
punkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stock-
holm. Så ju fler vi är som går in och tycker till desto 
högre press på Stockholms stad att 
göra något! Om du använder appen 
är det lätt att dessutom via GPSen i 
telefonen ange plats direkt. Du kan 
även bifoga bilder för att beskriva ditt 
ärende. Du väljer själv om du vill få 
återkoppling via mejl eller om du vill 
vara anonym. 

10 års jubileet 

Via vår lilla enkät har det nu blivit tydligt att majori-
teten röstar för bubbel och snittar en fredag. Så gör 
gärna redan nu en liten notering i almanackan för 
festligheter fredagen 
den 14/9. Mer infor-
mation och inbjudan 
kommer längre fram. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Vårröjet

12 glada personer (10 fastnade på bild) hjälptes åt att 
kratta och rensa bort vissna löv och ogräs, gödsla, 
plocka bort sten och mycket mer. Aktiviteten avsluta-
des med korvgrillning och dryck. Tack till Rolf och Ia 
som ordnade och Anneli som bjöd på förtäringen! 

årsstämma 22 maj

Som tidigare nämnts är det åter dags 
för årsstämma; tisdagen den 22 maj 
kl 18:30. Stämman kommer att hållas 
i församlingshemmet Famnen på 
Stopvägen. Alla som kommer bjuds 
på kaffe med dopp.

städning aV garaget

Garaget behöver vårstädas från allt grus och annat 
otyg som samlats sedan städningen förra året. Så 
den fredagen den 27/4 mellan kl 8 och 16 behöver 
därför garaget vara utrymt.

tycka till! 

Vi är många som lider av hur dåligt kapplandstrap-
pan städas och gångvägen bort från trappan. Nu kan 
vi hjälpas åt att få ändring på detta. På Stokholms-
stads hemsida: 
www.stockholm.se/-/Tyck-till-om-stadens-service 

27/4 städning av garaget

22/5 kl 18:30 BRF Årsstämma

14/9 Firande av 10-årsjubileum

Bra att komma ihåg!
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