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GLÖGGMINGEL

ELFEL I EN LÄGENHET

Det traditionsenliga glöggminglet andra advent

Det uppstod elfel i en av våra lägenheter. Detta håller

samlade ett 40-tal goda glada grannar. Sorlet och
skratten tyder verkligen på vilken härlig förening vi

nu på att utredas av både försäkringsbolag och
styrelsen. Vi återkommer med information om
eventuella åtgärder.

har tillsammans. Tack Ia och Cecilia som fixade.
MILJÖTRATTEN
De flesta lägenheter har nu mottagit
sin miljötratt. När flaskan är full
lämnar man den med fördel till
Bromma Återvinningscentral
”farligt avfall”. Där fyller man i en röd
klisterlapp och skriver ”Matfett” och sätter på sin
flaska. Ni som inte har möjlighet att ta er dit, kan
ställa flaskan under batteriholken i soprummet.

BALKONGGLAS
I några av våra lägenheter har
det uppstått ”fläckar” på
glasen. Detta är något
styrelsen arbetar med för att
undersöka vad som bör och
kan göras åt problemet. Vi har
i alla fall fått lugnande besked att
det inte skall vara någon fara för
att de går sönder!

ÅRSSTÄMMA 2 JUNI
Tisdagen den 2 juni kl 18:30 är det åter dags för
årsstämma. Stämman kommer att hållas i
församlingshemmet Famnen på Stopvägen.
Motioner med underskrift ska senast den 8 mars
skriftligen läggas i föreningens brevlåda i entrén.

KLIMATSMARTA BROMMAHÖJDEN
Skölj inte disken med rinnande varmvatten innan ni
stoppar in den i diskmaskinen, dagens diskmaskiner
är väldigt effektiva gällande energi och
vattennyttjande.

Alla som kommer bjuds på kaffe med dopp.

Hälsningar Styrelsen
EN BRA MOTION
• Innehåller en rubrik som sammanfattar vad
motionen handlar om.
• Beskriver och motiverar varför motionen behövs.
Innehåller bakgrundsfakta, beskriver problemet samt
motiverar varför bostadsföreningen ska anta
motionen.
• Avslutat med en att-sats som föreslår stämman att
bifalla motionen.

2020

BRA AT T KO MMA I HÅG !

9/4 kl 19:30 –20.00 Mobila miljöstationen
8/3 Motioner ska vara inlämnade
2/6 kl 18:30 BRF Årsstämma
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