
Hej! 
Nu går vi mot juletid och vi i styrelsen vill önska er en riktigt god jul och gott nytt år!
Det har varit ett bra år i föreningen, vi är numera skuldfria vilket är ju fantastiskt!  
Under året har vi gjort investeringar i föreningen såsom festlokal mm.
Övernattningslägenhet är på gång och kanske även en bastu, vilket är ju väldigt kul!  
Sen har det också investerats i lite mindre projekt såsom t.ex sandlådan och pingisbordet på 
gården. 
Tack alla som hjälpte till på höströjet på gården, så fint det blev! 
Trädgårdsgruppen undrar om det är fler som vill vara med i gruppen, skicka i så fall ett mail 
till  tradgardsgruppen@minnesgarden.se och berätta lite om dig själv, så kommer de kontakta 
dig och tala om vad de gör och berätta lite mer.
 
Apropå städning så  fick städningen i garaget idag (28nov) avbrytas på grund av det användes fel  
maskiner av städföretaget. Ett nytt datum kommer att sättas.

Nu är det ju jul som sagt och det är så mysigt att tända ljus och mysa inne.  
Tänk gärna på att se över era brandvarnare och kolla gärna var ni har lagt er eventuell brandfilt 
ifall olyckan är framme och glöm inte att släcka ljusen.

Efter årsskiftet kommer det finnas en container för boende att slänga skräp i, det kan ju vara 
skönt att börja det nya året med att rensa ut lite.  
Se gärna över att ni inte ställt skräp i källargångar och andra utrymmen som inte är erat eget  
källarförråd.  
Det är absolut inte tillåtet att ställa saker utanför erat egna källarförråd på grund av brandrisk 
och annat, så om ni har ställt saker utanför erat källarförråd så måste det flyttas på eller  
slängas i containern.

Nästa år kommer vi att kunna kompostera vårat matavfall, detta genom en väldigt enkel lösning 
där vi sorterar direkt ner i vårat soppnedkast, vi återkommer om mer info kring det.
Nästa år funderar vi också på att byta ut portarna till innegården för de är nu uttjänta. Styrelsen 
tittar just nu på hur de skulle kunna se ut och hur arbetet ska gå till.
Nästa år kommer vi också börja arbetet med övernattningslägenheten.

Under hösten har föreningen sålt en ny lägenhet som har lägenhetsnummer 91.  
Pengarna sätts in i underhållsfonden.

En riktigt god jul och gott nytt år önskar vi er, så hörs vi vidare om alla spännande  
projekt i föreningen nästa år!

Styrelsen,
Paula, Kjell-Arne, Anders, Linus, Tilda, Anna, 
Louise, Anci, Lena, Sven och Cecilia
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