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Höstens städdag
Tack alla som deltog i höststädningen under en vacker höstdag. Vi skurade och
oljade in trädgårdsmöblerna, sopade sand, rensade förrådsgångar från grovsopor,
tog bort mossa och klotter och gjorde lite omplanteringar m.m. Ett särskilt tack
till Kenneth Hallén för värmande tomatsoppa! Bogumil Hausman fotograferade.

V.g. vänd
Du kommer i kontakt med styrelsen via e-postadressen styrelsen.kannan13@gmail.com. Det går
också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Vikingagatan 41.

Vi vill påminna om att under vårens städdag flyttades ett antal omärkta cyklar
från cykelställ till ett förrådsutrymme. Kontakta styrelsen om du tror att din
cykel kan vara en av dem.

Föreningens reviderade stadgar
Föreningens reviderade stadgar finns nu på Kannan.13.se. Ändringarna avser
avsnittet avgifter till föreningen (§§ 18-19), däribland möjligheten för
föreningen att efter beslut av styrelsen ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse
på högst tio procent årligen av gällande prisbasbelopp.

Katter i sandlådan
Problemet med att katter använder sandlådan som toalett fortsätter tyvärr. Vi har
undersökt olika alternativ för att förhindra detta, t.ex. att täcka över lådan, men
ser för närvarande ingen annan praktiskt genomförbar lösning annat än att ni
som är kattägare håller uppsikt över era djur.

Cykelstölder
Tyvärr har flera boende råkat ut för cykelstölder de senaste månaderna. Vi vill
uppmana alla att försvåra för tjuvarna genom att hålla portalerna stängde och att
uppmärksamma okända personer som rör sig på vår innergård. Av säkerhetsskäl
vill man gärna låsa fast sin cykel i cykelställen men tyvärr räcker platserna inte
till. Om du inte använder din cykel regelbundet, lämna gärna plats för andra
genom att förvara din cykel på annan plats. Cykelparkering är något vi tar med i
arbetet att utveckla gården efter garagerenoveringen.

Lägesrapport för pågående projekt
 Garaget: Processen med att upphandla en entreprenör pågår. Arbetet
medför att ytskikt och nuvarande planteringar avlägsnas och vi kommer
därför att parallellt ta fram förslag för hur ytan ska återställas och denna
del av gården utvecklas. Föreningens medlemmar kommer att erbjudas
möjlighet att påverka den framtida utformningen.
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