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Container grovsopor och el-bur
En container för grovsopor och en el-bur kommer att ställas upp måndag-tisdag den 2-3/5.
Containern är till för det avfall som inte sorteras och kan kastas i de sopkärl som föreningen har
uppställda på sopstationen eller i de containrar som kommunen har ställt upp för sortering utmed
vägen mot centrum. Tänk på att inte slänga däck, byggavfall eller elektronik i containern eftersom
detta innebär en extra, onödig kostnad.

Sommarjobbare

Föreningen ger ett antal ungdomar födda 1997-2000 möjligheten att jobba under 9 arbetsdagar under
veckorna 25-26. Arbetsuppgifterna blir bl.a. målnings- och trädgårdsarbeten. Precis som tidigare år
kommer föreningen att nyttja kommunens erbjudande till ungdomar, där kommunen betalar halva
lönen. De som är intresserade av att jobba söker via föreningens brevlåda på Timotejvägen 14, eller
mailar till info@ridhasten.se senast söndagen den 22:e maj. Ansökan ska innehålla mailadress och
telefonnummer för att vi ska kunna lämna besked om man fått jobb senast 27 maj.

Protokoll årsmötet

Årsmötet hölls tisdagen den 26 april i Gillboskolans matsal och protokoll från stämman kommer i
vanlig ordning delas ut till kontaktpersonerna i varje radhuslänga samt till representant från Brf
Hagens styrelse. Protokollet publiceras även på samfällighetens hemsida. Eftersom byte av
kontaktperson sker i samband med vårens städdag är det många av er som redan lämnat in
information om byte. De längor som inte har informerat om byte och önskar göra detta skicka ett
meddelande till info@ridhasten.se alternativt i brevlådan på Timotejvägen 14 eftersom en
förteckning över aktuella kontaktpersoner kommer att bifogas årsmötets protokoll samt läggas upp
på hemsidan. Blankett för detta finns på hemsidan.

Städdagen
Tack till alla som var med på städdagen och hjälpte till att göra fint i området! Planen är att vi
kommer att fortsätta ha gemensam grillning/fika nere vid lekplatserna men nästa gång tidigarelägger
vi det något så att även dom som behöver äta/ta en paus lite tidigare kan vara med.

Vi vill passa på att meddela att biltvätten i stora garaget nu är igång!
Kontakta parkering@ridhasten.se för att få tillgång till nyckel.
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