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Tänk vad tiden går fort! Nu är det redan dags 

att boka in datumet för vår Föreningsdag. 
Denna Brygga kommer enbart handla om 
denna dag.  
Övrig information gällande vår förening 
kommer i Brygga nr 3 som snart är i era 
brevlådor. 
 

Föreningsdagen söndag 19/5  

Föreningsdag = Utrensning, underhåll, 
auktion, loppis och gemenskap! 

Utrensning  
Vi har som vanligt en stor sopcontainer där vi 
kan stoppa saker som vi vill bli av med (skönt 
att skapa plats i källarförrådet ).  

Underhåll  
Vi målar utemöbler, lekredskap, oljar trall och 
byter sand (i lekhörnan ska så mycket sand 
som möjligt tas bort, vår trädgårdsmästare 
kommer sen att lägga på ny sand i hela 
lekhörnan), samt städar cykelrum, 
barnvagnsrum och hobbyrum. 

Belöning för vår insats är nöjet att få lära 
känna våra grannar samt att vi minskar vår 
underhållskostnad (på några få timmar kan vi 
tillsammans generera några hundra 
”mantimmar” som annars kostar oss 
tiotusentals kronor ). 

Auktion  
Vi har auktion på övergivna cyklar, där säkert 
den händige kan göra ett fynd.  

Kontrollera ordentligt att ni har era cyklar kvar 
i cykelrummet. Vi har nämligen plockat bort 
en hel del cyklar som är omärkta och om ingen 
ägare har hört av sig innan föreningsdagen 
den 19 maj 2013 kommer dessa cyklar att gå 
på aktion. Detta gäller även några barnvagnar. 

Loppis 
Vi har en gemensam loppis där vi alla har 
chansen att tjäna en slant på vårt överflöd, 
eller kan hitta något vi behöver.  
Nytt för i år, är att vi placerar hela loppisen 
närmare kajen för att locka fler ”drop-in 
kunder”.  

Loppisbord                                             
Föreningen har ett antal bord som kan 
användas. Vi fördelar borden efter 
principerna, ”först till kvarn” och ”två per bord 
så långt det räcker”. Om borden inte räcker så 
går det bra att använda privata ute-bord. 
Anmälan för bordsplats: Maila eller lägg lapp i 
föreningens brevlåda Tengdahlsg 47. 

Gemenskap  
Vi ser fram mot ett trivsamt ”mingel” där vi 
alla lär känna varandra lite bättre. 

 

Tidsschema 

10.00 Samling vid föreningslokalen för 
fördelning av uppgifter 

12.30 Matpaus med korv och bröd plus 
måltidsdryck för stora och små 

14.00 Cykelauktion och loppis 

? Avslut och uppstädning 

 

Vid dåligt väder  
Om vädret ser ut att bli alltför obarmhärtigt, 
så flyttar vi evenemanget till söndagen den 
26/5. 
I sånt fall sätter vi upp anslag i portarna. 

Välkomna   

Styrelsen    


