Vårbrev 2019
Föreningsstämma 2019
Välkommen på föreningsstämma onsdagen den 24 april. Formell kallelse och årsredovisning kommer i
postfacken senast två veckor innan. Vi kommer att vara på Connect hotel, det kommer att finnas smörgås och
kaffe. Mötet börjar kl 19.
Vad tycker du om att bo här?
Vi i styrelsen är nyfikna på vad du tycker om att bo just här och vilka önskemål kopplat till boendet som du
har. Vi skulle uppskatta om du vill fylla i den bifogade enkäten för att vi ska få input. Resultatet från enkäten
kommer vi att presentera vid föreningsstämman och diskutera vad vi ska prioritera framöver! Fyll i enkäten och
lämna i Tomas Anderssons postfack i 2:an, senast 14 april.
Vårarbetsdag
Lördagen den 11 maj tar vi hand om trädgården och städar gemensamma utrymmen i huset tillsammans. Vi
börjar kl 11 och 1,5-2 timmar senare sätter vi på grillen och grillar korv. En container för diverse skräp kommer
att stå utanför trädgården från torsdag kväll till måndag morgon. Passa på att göra dig av med skräp, men
elavfall eller farliga ämnen får inte dumpas i containern.
Cykelrensning i maj
Märk upp din cykel med namn och lägenhetsnummer för att den inte ska bli utrensad i samband med
vårstädningen. I cykelförrådet finns buntband och märklappar som du kan använda. På städdagen kan
skrotcyklar läggas i containern. Finare cyklar som ingen känner ansvar för kommer vi att lämna till second
hand.
Lär känna huset
I vår förening finns det både medlemmar som har bott här i många år och nya. Här kommer lite information
om huset som kan vara bra för alla att känna till.
Elcentraler – Varje lägenhet har en central i källaren med huvudsäkringar. 2:ans central ligger i rummet
innanför redskapsboden. 4:ans ligger i kolkällaren, dörren bredvid tvättstugan. Båda dessa utrymmen är låsta, så
du behöver kontakta styrelsen om du skulle behöva komma åt dem.
Matkällarförråd – I samma korridor som soprummen finns matkällarförråd. Det finns inte lika många
förråd som lägenheter, så dessa följer inte med vid en försäljning. Istället får boende anmäla sitt intresse till
styrelsen och ställa sig på kö till ett förråd. Nästa gång ett lägenhetsbyte sker där ägarna haft ett matkällarförråd
så blir det ledigt. Om du har ett matkällarförråd som du inte använder så hör av dig till styrelsen så att nästa
hushåll på kö kan få ta över det.
Större förråd/lokal – Bredvid gästrummet på bottenplan i 4:an finns två förrådsutrymmen som hyrs av
medlemmar i föreningen. Det finns en kölista för den som är intresserad, hör av dig till styrelsen.
Kärl för uppsamling av glödlampor – I källaren i 2:an finns kärl där kasserade lampor kan läggas. Obs, lägg
inte trasiga lampor här.
Wifi för gäster – Utanför gästrummet sitter numera en router som gäster kan koppa upp sig mot när de
hyr gästrummet.
Numrering av källarförråd
Med åren har förråd flyttats och bytt ägare, så nu är det inte självklart att nummermärkningen stämmer. Vi har
börjat med att märka upp förråden på nytt så att alla nummer ska vara korrekta. I de fall vi har varit säkra sitter
det nu en ny liten nummerskylt ovanför eller på grinden. Om så inte är fallet på just ditt förråd har vi tejpat upp

en lapp och önskar att du märker ditt förråd med ditt lägenhetsnummer så att vi kan slutföra genomgången.
Tack för hjälpen!
Använd gärna trädgården till fest
Det går utmärkt att använda trädgården och trädgårdsmöblemang till egna tillställningar. Sätt bara upp
infolappar i båda trappuppgångarna så att grannarna känner till att du planerar detta!

Hälsningar från oss i styrelsen

