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Vårröj

Vik gärna redan nu måndagskvällen den 24/4 för lite 
vårröj runt vårt hus. Mer information kommer när det 
närmar sig.

Mobil Miljöstation

Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och 
din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd 
turlista och den stannar på ett flertal platser i in-
nerstaden och i ytterstaden. För oss stannar den 
närmast på Vadmalsvägen, bakom OKQ8.
Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall 
upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är 
du välkommen att 
lämna på stadens 
återvinningscen-
traler.

Bra att komma ihåg!

15/2 kl 19-19.45 Mobila miljöstationen 
8/3 Motioner till stämman ska vara inne
12/4 kl 19 -19.45 Mobila miljöstationen 
24/4 kl 18.00 Vårröj
30/5 kl 18:30 BRF Årstämma

Vänliga hälsningar Styrelsen

GlöGGMinGlet

Det traditionsenliga glöggminglet andra advent 
samlade ett 40-tal goda glada grannar. Sorlet och 
skratten tyder verkligen på vilken härlig förening vi 
har tillsammans. Tack IA som fixade.

inGen aVGiftshöjninG 2017

Ekonomin är fortsatt så god att styrelsen har beslu-
tat att ingen höjning av avgiften behövs under 2017. 
Vi har med andra ord inte behövt 
höja avgiften sen inflyttning 2008.

hurra och soptest

Vi har gemensamt lyckats minska 
våra hushållssopor, så vi kör nu ett 
test att bara ha två avfallskärl istället för tre. Detta 
sparar vi pengar på! Applåd för oss alla.

årsstäMMa 30 Maj

I maj är det åter dags för årsstämma. Stämman 
kommer att hållas tisdagen den 30 maj kl 18.30. 
Motioner med underskrift ska senast den 8 mars 
skriftligen läggas i föreningens brevlåda i entrén.  
Alla som kommer bjuds på kaffe med dopp.

uppdaterinG stadGar

Styrelsen kommer föreslå stadgeändring till års-
stämman pga lagändringar. För att förenkla arbetet 
har vi tagit Bostadsrätternas standardförslag med 
smärre justeringar. Dessa kommer mailas ut till alla 
hushåll. Om du vill ha hjälp att skriva ut förslaget på 
papper, kontakta styrelsen så hjälper vi till.


