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Fönster in mot gården
De fönster som vetter in mot gården börjar se lite slitna ut. Vissa är i sämre skick än andra. Styrelsen har
uppmärksammat detta och kommer, i enlighet med vår gällande underhållsplan, att börja göra en planering för
att ta in offerter för renovering av dessa.

Trädgårdsgruppen
Styrelsen har en ambition om att genomföra separata planeringsmöten med föreningens förtroendevalda. Till
kvällens möte var trädgårdsgruppen inbjuden. Gruppens representant Karin redogjorde för de frågor som
gruppen ser behöver prioriteras under året. Vad gäller rabatter och planteringar handlar det mer om att ta sig an
dessa löpande, dvs. inga stora förändringar. Vissa träd behöver ses över igen avseende deras förväntade
livslängd. Den stora frågan som trädgårdsgruppen aviserade att man avsåg börja titta på rör mittengården, det
s.k. barnområdet med gungor, sandlåda och lekstuga. Där behövs det viss förnyelse av säkerhetsskäl bla.

Höststädning 17 oktober
Den andra stora frågan som trädgårdgruppens representant pratade om var den kommande höststädningen.
Städdagen är ett fint tillfälle att både träffa nya och gamla grannar samt att hålla nere föreningens kostnader för
sysslor vi annars behöver betala för att få gjorda. På grund av s.k. ”rådande omständigheter” kommer fikat i år
att styras upp på så sätt att det serveras åt oss, dvs. ingen självbetjäning kommer att gälla. Det är ett sätt för att
kunna genomföra ett gemensamt fika utomhus men utan onödiga fysiska kontakter.
Mer detaljerad info om städdagen är bifogat i separat bilaga från trädgårdsgruppen. Men rent generellt brukar
det sättas upp ”att-göra-listor” i MP 21 som ska bockas av. Vissa har möjlighet att hjälpa till en stor del av
dagen, vissa bara under kortare del av dagen och ytterligare vissa har möjlighet att hjälpa till med uppgifter men
under andra tider än de som städdagen har förlagts till. All hjälp är bra.
I vanlig ordning kommer det att finnas en container där vi uppmanar medlemmar att slänga de grovsopor man
har samlat på sig sedan i våras. Dock finns det i vanlig ordning begränsningar för vad som får eller inte får
kastas i containern. Då priset för containern i våras blev dubbelt så dyrt som planerat p.g.a. att det kastades
bildäck och elartiklar däri har trädgårdsgruppen i år en plan för hur man ska kunna stötta med kunskap om vad
som får och inte får kastas där.

E-postadress
Glöm inte att anmäla till styrelsen på styrelsen@fatbursbrunnen.com om ni ändrat er e-postadress, om ni inte
längre vill ha nyhetsbreven eller om ni är nyinflyttade och därför inte tidigare har anmält er adress till oss.

