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Lekstuga invigd

Kraftringen

Aktiviteter för att göra lekplatserna i område B
och D attraktiva för de minsta fortsätter. I måndags invigdes den nya lekstugan i område B. Ett
antal barnfamiljer hade picknik och barnen bjöds
på glass. Lite markarbete återstår runt stugan. Ett
stort tack till Cassandra, Jakob m.fl. som har gjort
ett jättejobb.

Enligt senaste informationen från Kraftringen så
kommer övergången sannolikt att ske vid månadsskiftet augusti – september. Räkningen för mätarbytet kommer heller inte under sommaren utan beräknas komma i början av september.

Garagetaken
En liten vädjan till alla föräldrar om att säga till
barnen att inte vistas på garagetaken! Det material
som användes för ombyggnaden är inte avsett att
gå på.

Ny sträckning av busslinje 3
Med mycket kort varsel kom kallelse till information om att vissa turer av busslinje 3 skulle fortsätta
via Fågelhundsvägen ut till Kävlingevägen och
därefter fortsätta till Stångby via Vallkärra. Linje
21 kommer därmed att avvecklas. Beslutet innebär
att några bussar per timme under dagtid kommer
att gå vidare till Stångby. Vändplatsen kommer att
byggas om så att bussarna kan fortsätta till Fågelhundsvägen. Parkeringarna på Fågelhundsvägen
ska inte påverkas, i varje fall inte i någon större utsträckning. Om det trots allt skulle bli aktuellt att
reducera parkeringsmöjligheterna kraftigt har jag
föreslagit att man skulle kunna ta bort trottoaren på
vår sida av Fågelhundsvägen och därmed ge plats
för parkeringar.
Förändringarna är planerade att träda i kraft i oktober.

Rabatt på färg
En liten påminnelse om att vi har 25% rabatt på
färg hos NORDSJÖ vid apoteket/Coop. De har
också recepten på våra färger.

Hantering av gemensam utrustning
För allas trevnad är det viktigt att den utrustning
som ska finnas i gemensamma förrådet - gräsklippare, skottkärror och stegar – återställs direkt efter
användandet. När det gäller stegar så finns teckningslista på väggen i förrådet. Anteckna dig på
den och respektera turordningen!
Och håll ordning på gräsklipparnycklarna. Du
som upptäcker att du glömt lämna den vidare – se
till att rätt person får den eller lämna den till PG.

Alla tillönskas en riktigt Glad midsommar!
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