Rusthållarbladet nr 26. 2/7 2017
Belysningen
Belysningen, som många av er har noterat och felanmält, har visat sig vara en svår nöt
att knäcka. Problemet är mer komplicerat än vi tidigare har trott, men vi ger inte upp.
Cykelförvaring
Styrelsen undersöker möjligheterna till förvaring av fler cyklar enligt årsmötets beslut, i
första hand utökade möjligheter i de befintliga förråden på nr 16 och 18 vi begär in
offerter i skrivandes stund.
Föreningens utemiljö
Styrelsen tar ett samlat grepp för att skapa en helhetslösning kring gårdarna och har
tillsatt en arbetsgrupp för utformningen av lekplatserna och växtligheten på våra gårdar
som har som utgångspunkt medlemmarnas inlämnade förslag. Planen är att det ska
finnas olika lekredskap på de tre gårdarna, så att det blir trevligt att förflytta sig från
gård till gård för att pröva olika saker. Det är också viktigt att det finns sittplatser för de
vuxna. För närvarande tar arbetsgruppen fram kostnadsförslag för redskap och möbler
på de gemensamma ytorna.
Det som närmast kommer att hända är att ett par björkar på gården nr. 24-36 närmast
Lagaplan sågas ner, eftersom de är drabbade av röta och kan fällas i en storm.
Stammarna kommer mest troligt att ligga kvar en kort tid för att insekter mm skall ha
möjlighet att hitta ny boplats samt att Gårdsgruppen planerar att använda dem.
Styrelsen har också gett Gårdsgruppen uppdrag med bland annat planteringar för att
skapa mervärde och trivsel på våra gårdar. Nu finns krusbär och smultron på nr 24 samt
vinbärsbuskar och smultron mellan 18 och 20. De här buskarna sköter sig själva i stor
utsträckning, sprider glädje och var också ett önskemål utifrån enkäten. Detta är
självklart till för alla medlemmar.
Hela arbetet med föreningens utemiljö beräknas på en 3-års plan. Ekonomi, planering
och utförande är stora delar som vi vill ge tid för bästa möjliga resultat då det är klart.
Är du intresserad av att vara med i Gårdsgruppen så kom ut då vi jobbar eller sök upp
Gårdsgruppen, Brf Rusthållaren på Facebook.
Grovtvättstugan
Arbetet med bokningstavlan för grovtvättstugan fortlöper. Tiden för att se över sin
bokningsbricka har gått ut och vi tittar nu på en lösning för att detta skall fungera bra
och att alla skall kunna boka på bästa sätt.
Vi vill önska er alla en riktigt trevlig sommar!
Hälsningar Styrelsen, genom Elisabeth och Laila denna gång.

