
Äntligen grillsäsong!

När det 
varma väd-
ret återvän-
der är det 
många som 
vill börja 
grilla igen. I vår förening är det 
rekommenderat att du använder 
el eller gasolgrill om du grillar på 
din balkong. Vill du använda dig 
av kolgrill får du nyttja vår grill 
som står uppställd på stora gården. 
Kom bara ihåg att städa efter dig. 

LINDBLADET
Bostadsrättsföreningen Lindgårdens nyhetsblad.  
För och av oss på gården! 
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Söndagen den 28 april samlades ett stort 
gäng glada grannar på Lindgården för 
att städa och göra gården fin. Både barn 
och vuxna greppade penslar, sopar och 
räfsor och gav sig ut på uppdrag med det 
gemensamma målet att göra gården redo 
för sommarens härliga utedagar.
- Vi har ju en oerhört fin gård redan som 
det är och nu gör vi det lilla extra. Och det 
känns roligt att så många kommer och gör 
detta tillsammans, sa Lisa som har bott på 
Lindgården i något år. 

Många av gårdens utemöbler har tagit 
stryk under vintern så borden fick 
en rejäl omgång med slipen och blev 
därefter målade. 
- Det kommer att bli en fröjd att få äta 
sin middag här i sommar, utbrast Serge 
som har bott många år i Dalen.   

Vinterns tunga grus sopades bort av ett 
tappert gäng och många kilon skyffla-
des undan. 

- Det här blir toppen nu när barnen tar ut 
sina cyklar, konstaterade Ola som också 
passade på att lovorda alla som tog sig tid 
att komma och hjälpa till.

Som pricken över i:t stod vår nya granne 
Ropen och grillade korvar på löpande 
band och alla var mycket nöjda med käket. 

Styrelsen vill skicka ut ett tack till alla 
som var med och bidrog till en fantastiskt 
härlig städdag i solen! Och nu ser vi till att 
vi tillsammans fortsätter att hålla vår gård 
fin. Finast i Dalen! 

Gör din röst hörd på årsstämman!

Onsdagen den 22 maj är det dags för BRF Lindgår-
dens föreningsstämma. Alla som har en bostadsrätt 
i föreningen får komma och du har möjligheten att 
påverka och göra din röst hörd. Under stämman går vi igenom året som har gått och fören-
ingens ekonomi. På stämman kommer vi även att ta beslut om två frågor:

• friköp av tomträtt
• renovering och förbättring av våra lekplatser

Mer information om dessa frågor hittar du på vår hemsida. Om du kommer på stämman får 
du chasen att rösta om dessa frågor.  

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna och vi bjuder på kaffe och tårta till alla som kommer. 

Bra att ha koll på våren 2019

Årsstämma för Brf Lindgården

22 maj. Kl 19.00-ca 20.30

Grovsopor

27 maj. Kl. 18:00-18:30

Rökförbud

Från och med den 1 juli blir det förbjudet 

att röka vid våra lekplatser. Mer information 

kommer inom kort på vår hemsida.

www.lindgarden.net styrelsen@lindgarden.net www.facebook.com/groups/lindgarden

Solig städdag och glada grannar! 


