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Takrenovering

Vi vill tacka de medlemmar som deltog på
skötseldagen. Ett stort tack till medlemmarna på
Tuvvägen 2, 14, 16, 20, 22, 26, 62, 64, 70, 80, 84, 88,
94, 110, 116, 120, 126, 130, 132, 134 som ställde upp.
Om det var någon som glömde att skriva upp sig kan
ni fortfarande maila in era namn och husnummer till
vår ordförande Aisha Ramberg.

Takrenoveringen kommer att bli ett stort och
omfattande arbete, därför har styrelsen beslutat att
anlita någon med mer kompetens inom området. Vi
har anlitat HSB för att ta hand om projektet. När
arbetet beräknas starta är oklart, men mer och utförlig
information kommer inom kort.

Frigg 25-års jubileum
Yttre byggnation
Styrelsen har beslutat att ta emot ansökningar för
altanbygge. Vi kommer inte att behandla ansökningar
om takbygge eftersom utredning fortfarande pågår.
För all yttre byggnation krävs ett skriftligt
godkännande av styrelsen. Ska ni renovera en
befintlig altan tänk då på att altanen måste byggas
under träfasaden.
Byggnation utan styrelsens skriftliga godkännande
kommer att rivas på medlemmens bekostnad!

På årsstämman firade vi 25-års jubileum med tårta och
kaffe. I april var det 25 år sedan de första
medlemmarna flyttade in i området. Det firade vi
genom att dela ut en present till medlemmarna som
deltog på stämman. Vi kommer att dela ut presenten
till de övriga medlemmarna som ej kunde närvara på
stämman.

Friggs nyheter via email
Friggs nyheter delas inte längre ut i pappersformat.
Det är den enskilde medlemmens skyldighet att
skaffa sig information om vad som händer i
föreningen.

Lilla lekplatsen
Det är viktigt att ni föräldrar hjälper till att hålla rent
efter era barn vid lilla lekplatsen. Det ska vara så
sandfritt som möjligt på fallplattorna vid lekställning
och gungor då det påverkar livslängden på
fallplattorna. Därför är det ytterst viktigt att hålla
sanden borta från fallplattorna.
Ordförande/redaktör: Aisha Ramberg
Telefon: 070-896 42 25
Email: aisha.ramberg@frigg277.se

Anmäl er till nyhetsbrevet genom att skicka ett email
till nyhetsbrev@frigg277.se med ”Friggs Nyheter” i
ämnesfältet. Skriv er epostadress och husnummer i
mailet. Friggs nyheter kommer ut runt den 15:e i
varje månad.

