
 

Trädgårdsgruppen 

Vi kliver snart in i en ny trägårds säsong och Marie Trollius som 
tidigare tagit hand om trädgårdsgruppen har valt att avsluta det. Vi 
vill passa på skicka ett stort tack till Marie för att gården har fått 
vara så fantastiskt blommande och fin under så många år.  

Vi i styrelsen hoppas att det finns några andra som är villiga att ta 
över det här framåt. Kort innebär det att dela ut pallkragar varje år 
och gärna plantera lite blommor i rabatterna vid behov och hjälpas 
åt att vattna två rabatter (ej hela gården). Anna Nelson som tidigare 
hjälpt Marie vill gärna vara kvar om hon kan få hjälp från några 
andra. Ni får gärna kontakta Anna Nelson om ni är intresserade av 
att hjälpa till.  

 

Tvättstugorna 
Vi har uppmärksammat att städningen i våra tvättstugor det 
senaste inte varit så bra. Vi uppmanar er alla om att ni måste städa 
efter ert avslutade tvättpass. Det innebär att ni måste torka bort 
tvättmedelsrester, tömma alla filter i torktumlarna, slänga skräp och 
se till att det är fräscht för nästa person som ska tvätta. Ingen av oss 
vill börja med att städa efter någon annan. Så låt oss hjälpas åt.  

 

Örtbladet 
Vi i styrelsen önskar god fortsättning och hoppas att ni alla 
har fått en fin start på det nya året.  

Ett nytt år för oss i styrelsen innebär att vi börjar planera 
för när årets årsstämma ska äga rum. Men vi ser även över 
vad som behöver göras det kommande året för att vår 
förening ska må så bra som möjligt.  
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Återvinningsrummet 

Vi vill skicka ut en påminnelse om att det inte är okej att slänga 
grovsopor (gammal madrass, micro, etc) i vårt återvinningsrum. 
Det är allas ansvar att forsla bort grovsopor själva. Det är 
hänsynslöst att överlämna det problemet och kostnaden på 
föreningens övriga medlemmar. 

 

Hemsidan www.karleksorten.se 

Hemsidan har fått vakna till liv igen. Vi kommer löpande 
uppdatera hemsidan. Ni kan nu hitta Örtbladet även på 
hemsidan. Samt att det finns direktlänk till HSB 
felanmälan om ni behöver nyttja den funktionen.  
Under föreningsinformation hittar ni ett dokument som 
summerar detaljer kring föreningen. 

Henrik Jacobsson 
(Ordförande)  
Uppg: 6 

Bernhard von Below  
Uppg: 6 

Marlene Letica 
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HSB-ledamot  
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Martin Volmerstedt 
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Dags att boka in årsstämma redan 
nu. Vi kommer att ha årsstämman 
måndag 30e maj.  

Mer information kommer närmre 
inpå gällande tid och plats.  

Motioner inför årsstämman ska 
senast vara inlämnade till 31 mars. 

När det är dags för årsstämma 
betyder det även att 
valberedningen börjar söka nya 
medlemmar till styrelsen.  

Om ni är intresserade, kontakta 
gärna Jacob Bandling Melin för 
mer information. Han nås på 
070-213 8227 eller knacka på i 
uppgång O. 

22e februari kl.17-18 har även 
HSB en online föreläsning om 
vad det innerbär att vara en del i 
styrelsen. Helt gratis och värt att 
se! Finns på www.hsb.se. 

Vid frågor kring 
andrahandsuthyrning, 
renoverings frågor, parkerings 
köer osv är ni varmt välkomna att 
kontakta oss antingen genom 
expeditionstiden på måndagar 
18.30-19 alt på mejl: 
info@karleksorten.se 

Vill ni komma i kontakt med 
andra medlemmar eller dela 
något kul så använd gärna vår 
facebook grupp: facebook.com/

Är du vår nästa 
styrelsemedlem?

Om du har bokat 
övernattningsrummet 
nu under hösten se till 
att du är ute 
i god tid för att betala 
och kvittera ut nycklar. 
Nycklar lämnas 
endast ut på 
måndagar 18.30-19. 
Övrig info, se 
Kärleksörtens hemsida: 
www.karleksorten.s
e/z-o/
overnattningsrum/ 

Dags att skriva in vårens 
städdagar i kalendern. Den 7e-8e 
maj kommer vårens 
städdagar äga rum. 

Vi tyckte det var väldigt kul att så 
många deltog i höstas, men håller 
tummarna för att ytterligare några 
till kan dyka upp och bidra till att 
vi ser efter vår fastighet och umgås 
som grannar.

Välkommen 
på årsstämma
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