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Vi vill hälsa Lynn Treard och Roger Winther 
välkomna till vår förening. De flyttade in på 
Tuvvägen 12 den 15 juni. 

 

  Källsortering 

Vi har märkt en enorm misskötsel i soprummen, igen. 
Det slängs papper, kartonger, flaskor och allt möjligt. 
Det är endast hushållssopor som får slängas i våra 
sopkärl. I vår förening ska vi källsortera soporna. 
Kartonger, glas, metall, plast och tidningar 
källsorteras vid återvinningsstationen vid infarten till 
Tuvvägen. SKÄRPNING!!  

 

 Vattenspridare 

Vi har märkt att vissa hushåll låter vattenspridare stå 
på i timtal. Vatten är inte gratis för föreningen, så 
använd sunt förnuft när ni vattnar! 

 

 Angående skötseldag 

Vi missade att tacka Berndt Lundberg på Tuvvägen 8 
och Hans Guné på Tuvvägen 56 som deltog på 
skötseldagen i maj. Ett stort tack! 

 

  Sommarfest 

För att sommarfesten ska bli av behöver vi hjälp av er 
medlemmar med bland annat uppsättning av tält, 
dukning, grillning samt städning. Vill ni ställa upp och 
hjälpa till på sommarfesten? Anmäl då ert intresse till 
Aisha Ramberg på aisha.ramberg@frigg277.se, 
0708964225 eller lägg en lapp i brevlådan på 
Tuvvägen 132 senast 13 juli. Preliminärt datum för 
sommarfesten är lördagen den 25 augusti. Är intresset 
att hjälpa till för lågt måste vi tyvärr ställa in 
sommarfesten. Separat inbjudan skickas ut senare, om 
sommarfesten blir av. 

 

  Expeditionens öppettider  

Expeditionen har sommarstängt och öppnar åter den 
27 augusti kl. 18.30–19.30. Då expeditionen har 
tillsyn under hela sommaren går det bra att lämna 
meddelanden i föreningens brevlåda. Felanmälningar 
lämnas i skötselgruppens brevlåda. Vid akuta 
angelägenheter kontakta vicevärden eller någon av 
styrelsens ledamöter. Skulle behov finnas av att 
tillkalla en jourfirma får det endast göras efter 
godkännande av vicevärden eller styrelseledamot, i 
annat fall får medlemmen stå för kostnaden själv. 

 

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. 

Anmäl er till nyhetsbrevet genom att skicka ett email 
till nyhetsbrev@frigg277.se. Skriv husnummer i 
mailet.  


