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Brf Alfågeln
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Det kommer att hållas en extra förenings-
stämma den 12 mars 2015.

Anledningen till extra föreningsstämman är
förslag om att Brf Alfågeln ska anta HSB:s
nya normalstadgar där bl. a en avgift för
andrahandsupplåtelse föreslås.

Kallelse till extra föreningsstämman samt
information om föreslagna stadgeföränd-
ringar kommer senare.

SOPANLÄGGNING

SRV återvinning vill att vi och alla andra
hushåll på Södertörn börjar matavfallssor-
tera. Föreningen har två alternativ att välja
på:

· Utsortering av matavfall i separat kärl
och restavfall i befintliga kärl.

· Behålla nuvarande osorterade restav-
fallet i befintliga kärl och säckar.

Att sortera ut matavfall ur restavfallet in-
nebär att vi gör en miljöinsats och bidrar till
biogasframställning.

Att välja sortera matavfallet innebär även
att vi får en lägre taxa i förhållande till om
vi väljer att behålla den nuvarande tjäns-
ten osorterat restavfall.

Styrelsen har därför beslutat att Brf Alfå-
geln ska börja sortera matavfallet.

Mer information när matavfallssorteringen
införs (troligtvis till våren) och hur det rent
praktiskt kommer att gå till meddelas se-
nare.

LEVANDE LJUS

Glöm inte att släcka de levande ljusen!
Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bo-
stadsbränder under jultiden.

Följande finns att läsa på Brandskyddsför-
eningens hemsida där vi uppmanas:
· Att använda ljusstakar i material som

inte kan börja brinna, t ex smide, ke-
ramik, sten eller liknande.

· Att dekorera ljusstaken med icke
brännbart material, t ex sand, sten,
glas eller snäckor.

· Att se till att ljusen står stadigt.

· Att aldrig lämna levande ljus utan upp-
sikt.

NÄR JULGRANEN BÖRJAR BARRA

Som traditionen bjuder så finns det från
första advent en ståtlig och belyst julgran
vid huvudinfarten till området.

För oss som även ska ha en egen julgran i
lägenheten så kommer vi till sist till dagen
då den ska ut – tänk då på att granar är att
betrakta som trädgårdsavfall och ska läm-
nas hos återvinningscentralen i Jordbro –
inte slängas utanför sophusen eller på
innergårdarna.



SNÖRÖJNING

Ett 1-årigt snöröjningsavtal inkl. halkbe-
kämpning har tecknats med JB Konsult
(samma entreprenör som har hand om
markskötseln).

Om du som boende har synpunkter på hur
snöröjning och halkbekämpning utförs så
ska du vända dig till styrelsen, inte ”skälla”
på entreprenören.

Samtidigt så måste vi som bor i föreningen
se till så att gång- och bilvägar hålls fria
från främst felparkerade bilar – allt för att
underlätta för entreprenören.

FÖRSLAG OCH IDÉER

Om du har ett förslag som du tror kommer
gagna föreningen och dess boende så kan
du när som helst kontakta styrelsen.

Vill du att ditt förslag (motion) ska behand-
las på kommande ordinarie årsstämma så
måste du skriftligen anmäla ärendet till
styrelsen före februari månads utgång.

VALBEREDNINGEN

Vill du engagera dig i ditt boende, är be-
redd att lägga ner tid samt är intresserad
av styrelsearbete? Ta då kontakt med val-
beredningen, se anslag i portarna.

NYÅRSRAKETER

Snart är det nyår och många firar in det
nya året genom att avfyra raketer.

Tänk på att visa hänsyn. Både människor
och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

P-PLATSER

Den uppmärksamme har noterat att det
gamla träplanket som avskärmade nedre
parkeringen mot allmänningen nu är ersatt
av ett metallräcke (samma sort som finns
på motsatta sidan av parkeringen och på
några fler ställen i området).

Till våren är det planerat att markeringarna
på samtliga p-rutor ska förbättras.

SERVERINGSTILLSTÅND

I våras informerades det om att styrelsen
hade för avsikt att ansöka om serverings-
tillstånd av alkoholdrycker så att förening-
en i någon form kan återuppta pubverk-
samheten i Café Alfågeln.

Ansökan skickades in till kommunen men
drogs tillbaka innan ärendet prövades,
detta delvis pga. den oskäligt höga ansök-
ningsavgiften.

ÖPPETTIDER

Expeditionen och containern avsedd för
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid
följande datum:

· 11 december
· 8, 22 januari
· 5, 19 februari
· 5, 19 mars
· 16, 30 april
· 28 maj
· 11, 26 juni

När expeditionen är stängd hänvisar vi till
styrelsen alternativt förvaltningskontoret
på tel. 010 442 10 00 och när containern
är stängd hänvisar vi till Lasse Carlsson
på tel. 076 946 97 22 alternativt återvin-
ningscentralen i Jordbro.
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