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Vår! Eller? Snart i alla fall. Innehållet i detta blad 
kanske kan ge oss lite vårkänslor. Det planeras 
nämligen för fullt i styrelsen både för årsmöte i 
majskrud, städdag i vårsol samt festligheter för 
föreningens 60-års jubileum. Med förhoppning om 
lite vinter till innan dess bara… 
 
 

    

 

        

Jubileum 
Vi börjar med det trevligaste, festligheter! Föreningen fyller 60 år i år och det måste vi förstås 
fira. Alla som är intresserade av att ordna aktiviteter för att uppmärksamma detta, så som fest, 
föreläsning eller liknande, är välkomna att höra av sig till styrelsen. Vi tänker oss att en 
jubileumskommitté skulle göra susen.  
 
Nya medlemmar 
Nu har vi fått nya grannar i nummer 68. Sofia, Hans och Ivar hälsas hjärtligt välkomna till 
stigen!  
  
Nybyggnad på grannfastighet 
Styrelsen har mottagit information från Stadsbyggnadskontoret angående byggnad av fastighet 
vid Griftesgårdsgränd/Bruksvägen, till höger nedanför kyrkogården. Vi lägger upp 
informationen på hemsidan så att alla medlemmar har möjlighet att se över förslaget.  
 
Invändig fastighetsbesiktning 
Tack för tålamod när vi var runt hos er alla och gjorde den invändiga besiktningen. Den görs 
ju som bekant årligen för att kontrollera sådant som föreningen är ansvarig för. Det vi upptäckt 
under besiktningen är att flertalet boende har problem med möss i källaren. Kontakta 
Anticimex om ni har problem med detta.  
 
Årsmöte 
Kom ihåg det viktiga datumet måndagen den 7 maj klockan 18:30. Då går nämligen 
föreningens årliga möte av stapeln. Vi påminner om att ni gärna får formulera motioner som 
då behandlas. Fundera också gärna på om ni vill delta i styrelsearbetet. Är någon av er i 
hushållet särskilt intresserad av att söka plats i styrelsen till våren kontakta valberedningen. I 
valberedningen sitter nu Bo Ekman (hus 3), Kaisa Lena Larsson (hus 4) och Frida Öhman (hus 
2).  



Städdag 
Sist men inte minst – boka in tid för att städa och fixa med dina grannar! Den 21 apri l  räknar 
vi med fint väder och friskt deltagande. Vi brukar ju städa vecka 17 men på grund av Valborg 
flyttar vi städdagen en vecka.  
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