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Årsstämman den 19 maj 
Årets stämma genomfördes på rekordtid med 19 röstberättigade deltagare. Hela styrelsen 
valdes om utom två ledamöter som har ett år kvar. Eftersom det inte fanns några motioner att 
besluta om kunde stämman avslutas redan efter 29 minuter. Protokoll finns på hemsidan. 

Lyckad trädgårdsdag 
Vårens trädgårdsdag blev mycket lyckad. Vi räknade till hela 40 deltagare som med liv och 
lust grävde, planterade och vattnade på vår tomt som var fin redan tidigare men som nu är 
ändå finare. Tack alla som var med! 

Vattna gärna rabatter och krukor vid din egen port 
För att inte blommor i rabatterna ska torka bort i sommar är du välkommen att hjälpa till med 
vattning, både på gården och på gatsidan. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp.  

Lekplatsen vid 19  
är äntligen på väg att återställas. Den nya gräsmattan där behöver minst en månad för att 
rota sig. Under den tiden får man inte gå på den! Dessutom bygger kommunen just nu ett 
utegym på södra sidan av ungdomsbostäderna och ska senare även rusta upp lekplatsen i 
närheten av utegymmet. Det händer saker på Henkan nu! 

Mata inte ekorren 
Denna vinter och vår har vi haft en eller flera ekorrar som har klättrat på fasaden och ibland 
också blivit matade. Ekorren är gullig att se på men det är inte lika roligt om den kommer in i 
din bostad via balkongen! Vi vädjar därför till alla att inte mata ekorren! Och naturligtvis inte 
heller trutar, måsar och andra fåglar. Så här års finns det gott om mat i naturen. 

Koppla din hund och katt och plocka upp efter den 
Katter tycker om att använda sandlådor som toalett. Småbarnsföräldrar tycker inte det är lika 
trevligt. Styrelsen har fått flera klagomål om detta. Även att hundar rastas på innergården 
utan att vara kopplade och utan att deras avföring tas om hand av deras ägare. Styrelsen 
kan inte vara alla boendes katt- och hundpolis och vi vädjar därför till dig som har hund eller 
utekatt att hålla dem kopplade och att alltid plocka upp efter dem. Tack! 

Släck din grill ordentligt 
Ta alltid med en vattenflaska till grillplatsen för att släcka grillkolen ordentligt. Annars kan 
glöden virvla upp och starta bränder om det börjar blåsa på kvällen. 

Cykelrensning 
Alla cyklar i cykelförråden vid port 3, 17 och 27 har försetts med en röd lapp. Om du inte har 
tagit bort lappen före 15 juni kommer den att tas om hand av styrelsen. Om du missat att ta 
bort den kan du få tillbaka den mot beskrivning - men inte efter 1 januari 2021. 

Styrelsen för Utsikten 1-35 önskar därmed alla en skön sommar! 


