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Information om vad som händer i ditt område

www.toppstigenkrokvagen.hgfnynas.de
lh.toppstigenkrokvagen@hgfnynas.de

VÅRBLADET är ett försök att förbättra vi-känslan hos oss, som bor på
Toppstigen/Krokvägen, samt ett forum för att informera om vad lokala
Hyresgästföreningen gör för vårt område.
NY STYRELSE valdes av årsmötet. Helge Algeryd tackade för sig som
mångårig ordförande, men finns kvar i vårt arbete som suppleant. Helge har efterträtts av Bertil Flodin. Hela styrelsen finner du i detta bladet.
TRÄNINGSLOKALEN har blivit vandaliserad. Visst vore det trist om vi
tvingades stänga den för att någon/några av oss saknar respekt för det
gemensamma bästa.
PARKERINGSPLATSERNA för tillfälliga besökare är inte många. De skulle bli fler om vi som hyr p-platser inte använder de allmänna platserna.
VÅRSTÄDNINGS OCH PLANERINGSDAG blir det den 20 maj 2017 mellan klockan 10:00-14:00. Vi gör fint runt våra hus och planterare sommarblommor som finns att hämta vid vår lokal Toppstigen 1 där vi också ordnar men korvgrillning och fika.
KOM IHÅG att alla boende är lika välkomna till vår verksamhet!
HUSVÄRDAR i styrelsen har vi sedan en tid funderat över möjligheten
att i varje hus ha någon eller några som tar på sig uppgiften att vara
extra örn och ögon åt hyresgästerna och främja kontakten mellan de
boende och vi styrelsen. Har du någon idé om hur detta skulle kunna
fungera eller om du själv skulle vilja engagera dig, så vore vi glada om
du hör ab dig till någon av oss i styrelsen.
”HUSESYN” (områdesbesiktning) Varje vår går vi runt med i alla fastigheter med vår fastighetsansvariga Ralf Dahl. Vi synar vindar, källare och
parkområden. Det brukar ske i maj.

HAR DU TÄNKT PÅ… att ett förstahandskontrakt på en lägenhet i våra
lita halvgamla och lätt bedagade kvarter är ”hårdvaluta” i dessa tider?
Vad har vi? Rimlig hyra, Litet avgränsat område. Nära till bussen. Tre
”skogsgenvägare” ner till stan. Om var och en av oss tänker till så skulle
vi kanske sluta slänga fimpar och skräp var vi går och står. Kanske vi
skulle vinna mycket på att ta vara på ”vi-känslan” – vi som bor på Toppstigen/Krokvägen.
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