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Vaktmästarens semester
Svante har semester veckor 44, 45 och
46. Under dessa veckor kommer Stig att
vikariera. Han har samma
telefonnummer som Svante 072 515 67
01. Skulle inte Stig vara anträffbar så
kontakta någon i styrelsen.

Extrastämma
Extra föreningsstämma kommer att
hållas i Bigården klocka 17:00 fredag 25
november. Ärende som föranleder
extrastämman är ändringar av
ordningsregler.

Nya Medlemmar
Vi hälsa nya medlämmar välkomna i
förreningen, Lägenheter 50, 100, 114
och 156.

Takbytet
Alla tak är nu bytta och byggaren har
avslutat sin stora verksamhet inom
området. De återstående arbetena är
anmärkningarna från slutbesiktningen.
Dessa kallas restpunkter och bygger i
huvudsak på de skadeanmälningar som
vi medlemmar lämnat in.
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Kaffestuga
Det har kommit önskemål från
medlemmar om en kaffestuga alt.
afternoon tea. Eller varför inte en
fredagspub enligt Happy Hour typ.
Lämplig plats är Bikupan. Gå ihop
några personer och diskutera fram ett
förslag samt kom till expeditionen och
presentera detta. Medel för
genomförande finns.

Flyttning av transformator kiosk
Vattenfall kommer att flytta
transformatorkiosken som står vid
verkstaden, till norr om det norra
sophuset i området.
Man kommer också att gräva inne på
området för att byta en del kablar.

Fimpar och snus
Släng inte fimpar och snus på backen.
Släng det i soptunnor som finns i
området. Tänk på våra små barn som
springer och leker i området. Det stoppar
sådant i munnen.

Container
Container kommer att finnas för Bigårdens
boende mellan 24/10-30/10. Containern
kommer att stå vid soprummet i mitten
av området.
.

Garagen

Garagen är till för att förvara
motorfordon i. Det är inget extraförråd
eller verkstad. Vi kommer inom en snar
framtid utföra brandsyn av samtliga
garage
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