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 Hej medlemmar!  
Efter den snörika vintern visar naturen att nu är 
det vår fastän det i skrivande stund dalar 
snöflingor ner på marken.   
Den otroligt vackra och snörika vintern var lång 
liksom tung! Tungt att både skotta bort för hand 
och ha liggandes på altantak etc.  
Det blev en prövning och vi får vara tacksamma 
att kvarteret klarade sig från större skador! Den 
utbyggnad liksom brunnslock som snöröjnings- 
maskinen råkade sabotera har nu Riksbyggen 
reparerat. 
 
Värmeläckaget vi drabbades av mitt i den bistra 
vintern ruskade om oss ordentligt. Det kunde 
blivit förödande. Att fylla på färskvatten i ett 
slutet värmesystem kan ge negativa konse- 
kvenser och det var tur att läckan blev 
lokaliserad liksom åtgärdad så snabbt som det 
blev. TACK för er allas medverkan. 
 
Årsstämman den 22 mars 
Det som gemensamt beslutades på årsstämman 
finns att läsa på vår hemsida (se ovan) liksom på 
anslagstavlan utanför kvarterslokalen Korg-
makargatan 40. 
 
Vi som erhållit förtroendeposter i styrelsen är 
följande: 
Bia Thomsson ordf.  Korgmakarg. 12 
Kenneth Magnusson vice ordf. Korgmakarg. 58 
Håkan Westergren sekr/kassör Korgmakarg.72 
Britt-Marie Berggren Korgmakarg. 54 
Per Berg  Bryggarg. 17 
Astrid Johansson-Orleifsson Rev. Bryggarg. 21 
Thomas Wahlström Rev. Korgmakarg. 34 
Ylva Jönsson Valberedn. Korgmakarg. 
Tony Pettersson valberedn. Bryggarg. 
 
En nyhet som beslutades vid årsstämman är att 
det finns möjlighet att låna ”garaget” eller f.d. 
vaktmästeriets dusch/toalett vid ev. ombygg-
nation/ målning etc.  Det bokas hos styrelsen 
precis så som kvarterslokalen bokas. Kostar 
inget.    
 
Myror: Sanering av dem ansvarar var och en för 
via respektive hemförsäkring. 

Fixardag 8 maj med start kl 09.30  
Det är dags för vårstädning i vårt kvarter och det 
redan lördagen den 8 maj. Reservera dagen och 
gör en insats för allas vår trevnad! Ju mer vi 
gemensamt och ideellt håller efter desto mer 
hålls kostnaderna nere för det yttre underhållet! 
Och framförallt tillför det ju också en inre 
tillfredsställelse att göra något för den 
gemensamma trevnaden! Eller hur?  
 
Det som behöver göras är bland annat att fälla 
ett träd, ta bort stubbar, räfsa rabatter o 
gräsmattor, carportar och sopstationer ska städas 
och planken oljas. Lekplatserna och tennisbanan 
fixar vi till. Redskaps/skyddsrumsbod ska målas. 
Ju fler som hjälper till desto fortare blir det klart! 
Kl. 13.00 serveras lunch. Och ni som har 
förhinder att bistå med ett handtag på 
förmiddagen är välkommen att hjälpa till på 
eftermiddagen! 
  
Känn Dig kallad och välkommen till kvarters-
lokalen kl 09.30 – Du bjuds på fika o macka 
medan vi presenterar liksom fördelar fixar-
dagens sysslor.  
 
Sopsortering 
Under vintern har våra två sopstationer blivit 
färdigställda och när taken liksom belysningen 
väl kom på plats blev det med ens lite lättare att 
kasta soporna i rätt behållare.  
Sopsorteringen för papper, plast och metall 
fungerar i stort sätt bra. Dock behöver sortering 
av brännbart och komposterbart bli bättre. Det 
kan tyckas att typ väckarklockor, plåtburkar och 
matrester är brännbart… men matrester ska bli 
kompost och stinker bland de brännbara soporna 
eftersom dylika lagras på annat ställe, men även 
vid förbränning i Cementas ugn luktar det illa 
med matrester i det brännbara. Kastar vi 
väckarklockor och annat tungt i behållarna för 
brännbart blir det med ens uppdagat att vi borde 
ha behållare för Blandat material och med det 
följer en betydligt dyrare taxa, vilket betyder att 
månadsavgifterna kommer att behöva höjas med 
mer än 10 %.  
 
Snälla…gör en insats av stort värde för oss alla 
här och nu och framförallt för kommande 
generationer som vi är en förebild för. En ”sopa” 
är värd sin vikt i guld! Lägg den bara i rätt 
behållare så vinner alla på det!  
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