
till bostadsrättsföreningens medlemmar       16 april 2013 

Detta informationsblad distribueras minst 2 gånger per år eller 
oftare om så krävs. 

Välkommen till Föreningens årliga STÄDDAG på våren. 
Styrelsen har beslutat att föreningens årliga städdag på våren i år skall ske  
SÖNDAGEN 12 maj 2013 klockan 12.00, samling på stora gården. 
 
Vi måste ju få ut alla fina saker på gården så att vi kan njuta av vår praktfulla gård i  
sommar. Vem blir först att grilla i år? Bokningslista för att grilla kommer att sättas upp 
på källardörren som vanligt denna dag. 
 
Grovsopor. 
Varför är det likadant varje år? Vissa medlemmar ställer grovsopor i källaren fast det är 
TOTALT förbjudet att göra detta av brandsäkerhets skäl.  
Föreningen ordnar hämtning av grovsopor EN gång per år i samband med städdagen på 
våren. All annan tid under året skall medlem själv frakta bort grovsopor eller förvara 
dem i sitt källarförråd. Grovsopor får ej heller ställas i trapphusen eller vid soptunnorna. 
 
Söndagen 12 maj och måndagen 13 maj kan ni ställa ut era grovsopor på gården.  
NOTERA att de skall ställas i 3 olika ”högar”, en för brännbart, en för metall m.m. och 
en för elektronik. Tisdagen 14 maj kommer de och hämtar grovsoporna.  
 
Årsmötet / föreningsstämman. 
Årets föreningsstämma blir torsdagen 16 maj 2013 kl 19:00.  
Möteslokal är pannrummet i vår källare. 
Kallelse med dagordning och redovisning om verksamhetsåret 2012 delas ut i         
postboxarna en tid innan stämman. 
 
Upprop från valberedningen inför årsmötet. 
På årsmötet ska vi välja styrelse och ni som är intresserade av att sitta i styrelsen,  
antingen som ledamot eller suppleant, är välkomna att kontakta Lars-Göran  
Söderström, våning 4 i gårdshuset  eller Niclas Elofsson, våning 4 i gatuhuset, som är 
valberedning, Naturligtvis är ni även välkomna med frågor eller andra synpunkter som 
har med val av styrelsen att göra. 
 
Inbrott m.m. i källaren 
Det har varit inbrott i källaren pga att någon tyvärr INTE stängt källardörren ordentligt. 
Kolla alltid att källardörren är stängd när du går där. Ställ INTE upp den för då kan  
någon smyga ner och gömma sig i väntan på att du ska gå. 
I söndags morse (14 april) påträffades en man sovande i tvättstugan. 
 
Med vårhälsningar från styrelsen 
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