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Inbrottsvåg I bromma

Inbrotten i Bromma har ökat kraftigt på senaste 
tiden. Därför vill vi återigen påminna alla att verkligen 
kontrollera att alla ytterdörrar/portar till huset stängs 
ordentligt bakom er. Detta gäller även garageporten.

nya grannar 2014

Under 2014 har vi fått nya trevliga grannar i 4 lägen-
heter. På bilden har du från vänster Kent Andersson 
och Tushari Gullberg, lgh 081 sedan är det Claes 
Nyström, lgh 051 därefter Emma Staver, lgh 041 och 
längst till höger Jan Baldefors, lgh 152. Välkomna!

årsstämman 

Genomfördes den 27 maj och det var 32 närvarande 
medlemmar. Vi bjöds på kaffe som Rolf och Ingegärd 
bryggt och hembakta bullar och kakor av Inga. taCK! 
Anders avslutade mötet med att pedagogiskt visa hur 
man lossar och åter sätter fast en frånluftsventil. Vi 
fick även beröm av vår inhyrda ordförande Elisabeth 
Kalderén för att vi har en sån trevlig och fin stämning 
i vår förening.

CyKelförrådet

Nu är det dags igen för att inventera vems cykel är 
vems i förrådet. Därför ombeds alla att tydligt märka 
sin/sina cyklar med namn och lägenhetsnummer. 
senast den 30/6. (Finn material för detta direkt till 
höger i cykelförrådet) Omärkta cyklar kommer däref-
ter att forslas bort.

Ett önskemål är att du som inte använder din cykel 
dagligen – ställ den längre in i förrådet. Detta för att 
underlätta för de som använder sin cykel dagligen.

fIn ny blomKruKa

Vid övre parkeringen har vi fått 
en stor ekkruka med växter. 
Ett stort tack till Gunilla som 
planerat, inhandlat och planterat 
växterna. Ser väldigt trevligt ut.

Bra att komma ihåg!

30/6 Alla cyklar i förrådet ska vara märkta
12/8 Mobila miljöstationen, bakom OKQ8

Slutligen vill vi passa på att önska 
alla boende en riktigt glad 

och skön sommar!
Vänliga hälsningar, Styrelsen


