
till bostadsrättsföreningens medlemmar         8 april 2009 

Detta informationsblad distribueras minst 4 gånger per år eller 
oftare om så krävs. 

Lite påminnelser (punkt 1 och 2): 
 
Välkommen till Föreningens årliga STÄDDAG på våren. 
Styrelsen har beslutat att föreningens årliga städdag på våren i år skall ske  
SÖNDAGEN 26 april 2009 klockan 12.00, samling på stora gården. 
 
Vi måste ju få ut grillen och alla andra fina saker på gården så att vi kan njuta av den i 
sommar. Vem blir först att grilla på valborgsmässoafton?  
Bokningslista för grillen kommer att sättas upp på källardörren som vanligt denna dag. 
 
Vi kommer även denna dag ha en grovsopsinsamling, dvs alla som vill slänga sina  
grovsopor kan ställa ut dem på stora gården så beställer vi hämtning av dessa på  
onsdag 29 april. Elektroniksopor skall ställas i en sparat hög mitt på gården. 
 
Årsmötet / föreningsstämman. 
Årets föreningsstämma blir torsdagen 14 maj 2009 kl 19:00, möteslokal är pannrummet 
i vår källare. 
Kallelse med dagordning och redovisning om verksamhetsåret 2008 delas ut i         
postboxarna senast 2 veckor innan mötet. 
Styrelsen har beslutat att senast söndag 19 april så skall förslag/motioner som skall  
avhandlas under årets stämma vara inlämnade till styrelsen.  
Lägg i föreningens postbox. 
 
Städning av porthus och trapphus. 
Då vi inte ännu bestämt om vi skall skriva avtal med den nya städfirman så skulle  
styrelsen vilja veta vad medlemmarna tycker om den nuvarande städningen. 
Skriv ner din mening på en lapp och lägg den i föreningens postbox eller skriv email.  
 
Slänga fimpar. 
På förekommen anledning måste vi tyvärr påminna om att det är totalt förbjudet och 
livsfarligt att slänga fimpar från fönster ner mot Ringvägen och från balkonger eller 
fönster ner på gården. Är du rökare så använd askkopp eller sluta rök!    
 
                                                                                                   forts nästa sida--> 

Innehåll i detta informationsblad: 
 
1. Föreningens årliga städdag på våren 
2. Årsmötet / föreningsstämman 
3. Städning av porthus och trapphus. 
4. Slänga fimpar 
5. Föreningens webbsajt—Bra länkar 
6. Bokningstavla för tvättstugan i porten 



Föreningens webbsajt—Bra Länkar 
 
Vill göra lite pr för den fina ”länksidan” vi har i vår 
webbsajt (se sidan i bilden till höger). 
Tycker du att det är något som fattas eller har andra 
synpunkter så skicka ett email till 
jan@kolonnen2.com. 
Även andra synpunkter på webbsajten är välkomna. 
 
Du når länksidan genom att klicka på  
”Länkar—bra info” i menyn. 
 
På sidan hittar du det mesta runt vårt hus,  
öppettider i affärerna, tips just nu m.m.,  
närmsta apotek, vilka lördagar framöver som 
”Bondens marknad” har öppet på Katarina Bangata, 
att en av stans bästa kaffeaffärer finns mitt emot vår 
port på andra sidan Ringvägen, var närmsta järn-
affär ligger och var du kan hyra en spännande action 
film (dvd eller blu-ray) för kvällen närmast. 
 
 
Bokningstavla för tvättstugan i porten. 
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På mångas begäran så byter vi snart 
(äntligen) ut Infotavlan i porten mot 
en Bokningstavla för tvättstugan 
(som det var från början). 
Infotavlan kom aldrig till användning 
mest beroende på tekniska svårig-
heter i datorprogrammet som hör till 
passagesystemet. 
Bokningstavlan sätts upp på förmid-
dagen torsdagen 23 april, den är 
svart i stället för grå som Infotavlan 
nu är (se bild till vänster). 


