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Först och främst tackar styrelsen samtliga
som var med på stämman i måndags, det
är alltid lika trevligt att träffa så många
medlemmar på en och samma plats. Vi
hoppas få ett ännu större deltagande nästa
stämma som kommer att hållas inom 4
veckor och handla särskillt om den
stadgeändring som nu gäller, kallelse
kommer.

Störningsjouren
Albyhus 2 är nu med i Störningsjouren. Det
är en smidig, och för föreningen billig tjänst,
dit du ringer om du anser dig störd av
granne eller annat kring husen mellan
klockan 20.00 - 03.00. Mer information
kommer i anslagstavlan i entren.

Taken
Det går långsamt hos Albyhus 1, men det
blir vår tur snart. Arbetet får ta den tid det
tar så länge det blir ordentlig gjort är det
ingen brådska. Det är fortfarande långt till
hösten.

Grillfest
Det är dags för grillfest snart igen. På
söndag 7 juni, om vädret håller, dukar Dick
och Tomas upp med partytält mellan husen
igen. Alla är som vanligt välkomna. Det
grillas olika slags korvar, hamburgare, och
det ni eventuellt tar med er. Så var inte
blyga, ta med något att bjuda andra på om
du vill. Det blir mer spännande då.

Cykelrummet får Aptus
Förra månaden stals ett antal cyklar under
natten från cykelrummet i hus 17. Vi har
således varit tvugna att öka säkerheten i
cykelrummen och låtit Bysmeden installera
en Aptus-läsare för varje cykelrum i både
hus 15 och hus 17. Detta kommer
förhoppningsvis att minimera risken för
framtida cykelstölder. Inte för att vi haft
många, men en enda stöld är en för
mycket. Man måste kunna förvara sin cykel
tryggt i cykelrummet, och genom denna
åtgärd hoppas vi hålla tjuven borta.

Ni som har fysiska nycklar till cykelrummet
ombeds att kontakta vicevärd Tomas
(0739-581691) inom en vecka för att få era
nyckelbrickor updaterade för cykelrummet.
Den gamla fysiska nyckeln slutar att gälla.

Träffa styrelsen varje tisdag kl 17.00 till 18.00 i expeditionen Albyvägen 17, plan 1.
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