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Upp3äschning  av  lokalen  
Tvärtom om vad vi skrev under aktuellt fliken i förra
pulpetenbladet så kommer vi inte att ta in någon extern firma
för att snygga upp lokalen utan vi hoppas att ni vill hjälpa till
med det istället så alla får en trevligare miljö att vistas i J
Vad som ska göras under hela v.38 är:
- Måla stora rummet
- Måla hallen
- Byta lampor
- Byta lister
- Övrigt små fix
Så känner man att man vill bidra med ngt, vilket vi verkligen
hoppas att några frivilliga gör som har lite specialkunskaper
så hör man av sig till Hans på 77:an (073-9370741)

Målning  av  p-‐platser  
Den 1/8 så kommer vi
(beroende lite på väder) att
måla/fylla i p-platserna. Mera
info hur logistiken ska gå till
kommer ut i kommande vecka.

  

TrädgårdsgABpp  
Vi alla vill ha ett sånt fint och attraktivt
område som möjligt, men för att det ska bli
ännu finare så hoppas Monica i 1:an att hon
inte ensam ska fixa allt med rensning i
rabatter, vattning och plantering av blommor
m.m. så finns det något intresse av så väl
ung som gammal så ta kontakt med Monica
som just nu bär all trädgårdsarbete på sina
axlar.

  
GrovsoprBmmet  
Den första tisdagen i varje månad kl.19-20 kommer grovsoprummet vara öppet pga att
medlemmar missbrukar om vad som ska slängas där i och det har resulterat i att SRV debiterar
oss ytterligare än bara för själva hämtningen. Så vid varje öppet tillfälle så kommer en eller två ur
styrelsen att finnas på plats för att kontrollera så att det slängs rätt saker och på det här sättet
kunna ha kvar soprummet!
Så mao, så kommer det inte att kunna gå att låna nyckeln övrig tid!
Det här går bra att slänga:
- Trädgårdsavfall
- Större kartonger (nedbrutna)
- Brännbara grovsopor som tex
plastlådor och plastleksaker

Det som däremot inte får slängas är:
- Metall, Elektronik, Batterier, Lampor
- Matavfall
- Byggmaterial
- Möbler, tyger, kläder
- Kemikalier
- Stora grovsopor som cyklar, barnvagnar
- Vitvaror
- Köksutrustning, vanliga hushållssopor

Dessa artiklar kan lämnas på Jordbro återvinningsstation. Mer information finns på
www.srvatervinning.se/Privat

BarFdisco  
Då discot blev en succé med så många
nöjda barn och föräldrar så kör vi igen den
28/8 mellan kl.18-20.

Kräﬅskiva  
Och för att ytterligare få känna dina grannar lite
bättre så tänkte vi köra en knytis kräftskiva den
5/9 kl.16.00 i området, så boka in det datumet
redan nu! Mera information kommer längre
fram.

Måleri  
Vi har nu varit i kontakt med Creonovus som utför arbetet med ommålningen i området. Precis
som vi tidigare trott så har de för mycket jobb på samma gång som gör att det blir ohållbart för oss.
Detta ursäktar såklart inte brist i kommunikationen. Vi i styrelsen har skrivit på papper för att de har
till sista augusti på sig att utföra jobben. Vi förstår frustrationen hos er berörda som nu börjar gå på
semester och vill använda baksidan. Viktigast är nu att få jobbet gjort på ett bra och professionellt
sätt. Därför ber vi er att ha tålamod och överseende med omständigheterna denna sommar.
Vi beklagar att ni som är berörda har det lite rörigt just nu. Vi meddelar mer information så fort vi
vet mer.
Tack för ert tålamod!

DeKa  händer  just  nu…  
- Det går bra att nå lokalansvarig, Mikaela på telefon också (070-7282488) samt att det
går att boka lokalen via styrelsemailen: pulpeten@gmail.com
- Som vi nämnde förra gången så skulle vi titta på en nya ekonomisk förvaltning och vi har tagit ett
beslut att anlita Hem och fastighet för det uppdraget som börjar runt nyår. Mera information
kommer att komma lite längre fram.
- Vi håller fortfarande på att se över lekplatserna i området för att se hur vi kan förbättra dessa. Vi
tar gärna emot förslag från er J

Hemsida  
Och som vanligt så hittar ni information om föreningen och
diverse andra saker på:
http://www.hsb.se/stockholm/pulpeten

