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Håll inte upp tvättstugedörren  
Låt inte någon annan hålla upp dörren vid bokningstavlan åt dig, när du är på väg in i tvättstugan. 
Dörren närmast bokningstavlan måste du öppna själv efter att ha låst upp den med tvättbrickan mot 
bokningstavlan. Annars startar inte din bokade tvättmaskin! Om detta ändå händer måste du gå ut 
igen och börja om från början. Med stängd dörr! 

Årsstämman 
Den 21 maj genomfördes årets stämma. Hela styrelsen omvaldes och har fördelat uppdragen på 
följande sätt: Anders Egerö ordförande, Margaretha Björkman vice ordförande, Ingemar Arbro kassör, 
Gunnel Unge sekreterare samt Lena Björnstedt ledamot. Suppleanter är Bo Bäckman, Rebeka 
Negeri-Sima, Haris Sahman och Berndt Hintze. 
Motionen om cykelburarna vid port 3 är redan under arbete, en motion om entrémattorna samt om 
laddningsstationer leder inte till några omedelbara åtgärder medan kravet på att dörrarna till garagen 
ska kunna ställas upp avslogs av stämman. 

Gräsmatta blir blomsteräng 
Gräsmattan mellan port 17 och 19 kommer inte att klippas denna sommar. Den ska få växa i fred och 
i stället bli en blomsteräng. Det är bland annat för att gynna pollinerande insekter, som vi behöver 
stödja. Om försöket slår väl ut kan det till nästa år bli fler blomsterängar på vår tomt. En förutsättning 
är att gräset blir slaget mitt på sommaren och att det slagna får ligga kvar och fröa av sig. 

48-timmars gräns för byggsopor 
Du som tänker renovera din lägenhet – tänk på föreningens regel om att byggsopor i big-bagsäckar 
inte får stå kvar längre tid än två dygn, alltså max 48 timmar. Regeln gäller hos alla föreningarna på 
Henkan och orsaken är att säckarna varken är vackra eller trevliga. Dessutom kan de förstöra våra 
gräsmattor. Påpeka vad som gäller för dina hantverkare så att vi i styrelsen slipper bråka om detta. 

Vi kan minska sopkostnaderna ytterligare 
Kasta aldrig förpackningar i sopnedkastet. Kartonger, påsar och förpackningar av plast, tidningar, 
kläder, flaskor och även mjölkförpackningar ska i stället kastas i de stora sopkärlen vid busstorget. 
Förpackningsindustrin har fått betalt för det av dig när du köper förpackningen. I dag betalar vi för 
hämtning av två sopkärl i veckan i varje port. Om vi kan minska sopmängden till bara ett kärl i veckan 
spar vi mycket pengar. Och du kan hjälpa till!   Läs också om Bokashimetoden här nedanför. 

Kompostera dina matrester på balkongen 
Du vet kanske att några i Utsikten komposterar sina sopor luktfritt på balkongen? Det kallas för 
Bokashimetoden och finns beskriven här: www.bokashi.se  När soporna har förmultnat under lock 
en månad tömmer man kärlet i en större kompost på gården, för närvarande vid piskställningen mitt 
för port 5. Detta är ett annat sätt att minska sopmängden i våra sopnedkast. Dessutom kan vi 
använda kompostens jord till våra rabatter i stället för att köpa dyra plastsäckar med jord. 

Protokoll från årsstämman 
Protokoll från årsstämman finns nu att läsa på hemsidan. www.utsikten1-35.se 
 
Nu önskar vi alla medlemmar och hyresgäster en skön och trevlig sommar! 
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