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ÅRSSTÄMMAN ENLIGT PLAN!

VIK IHOP/PLATTA TILL

Årstämman kommer att genomföras enligt plan
tisdagen den 2 juni kl. 18:30. Dock med hänsyn till
Covid 19, har styrelsen beslutat att bara en
representant per lägenhet får närvara.
De som av olika skäl inte kan närvara kommer ha
möjligheten att ”poströsta”. Dessa formulär kommer
att delas ut i brevlådan tillsammans med kallelsen till
årsstämman och ifylld lämnas i styrelsens brevlåda
senast 18:30 den 1 juni.
Stämman kommer att hållas i församlingshemmet
Famnen på Stopvägen.
Alla som kommer bjuds på kaffe med dopp.

I dessa Corona tider har postorderförsäljningen ökat
markant vilket även märks hos oss i
Brommahöjden och då främst i
kärlet för pappersåtervinning ...
Snälla - vik ihop/platta till ALLA dina
pappkartonger innan du lägger dem
i pappersåtervinningen! Det gör att
det skapas mer utrymme och
motverkar att det svämmar över.

BROMMAHÖJDEN NU PÅ FACEBOOK!
Nu finns det en privat grupp startad för
oss som bor i huset på Facebook. Gå
gärna med genom att på Facebook
söka på ”Brommahöjden”. Om du inte
hittar gruppen så maila: brommahojden@gmail.com
så får du en länk.Tanken med gruppen är att man
enkelt ska kunna ha en dialog med andra i huset.
Du kanske vill dra ihop några för fika i trädgården,
behöver låna stolar till festen, vill skänka bort en
cykel … ja du förstår tanken.
TACK TILL EVA!
Tack till Eva som gör så fint i den
blå krukan i entrén. Det piggar upp!

STÄDNING AV GARAGET
Garaget behöver vårstädas från allt grus och annat
otyg som samlats sedan städningen förra året. Detta
kommer ske inom kort. Information till berörda
kommer så fort exakt tidpunkt är satt.
KLIMATSMARTA BROMMAHÖJDEN
Månadens lilla elspartips är att dra ut laddare till
mobiler och datorer från vägguttaget då de inte
används.

Hälsningar Styrelsen

2020

BRA AT T KO MMA I HÅG !

1/6 Poströster ska senast vara inlämnade
2/6 kl 18:30 BRF Årsstämma
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