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Brf Alfågeln
FÖRENINGSSTÄMMAN

Årets föreningsstämma är planerad att
genomföras den 12 maj. Kallelse kommer
att anslås i portarna.

Varför ska du som boende bry dig om
stämman? För att stämman är föreningens
högsta beslutande organ. På stämman
granskar Brf Alfågelns medlemmar före-
ningens verksamhet under det gångna
året och utser en ny styrelse. Stämman
utser även revisorer och valberedning.

På stämman ska styrelsen lägga fram års-
redovisning, revisionsberättelse samt ba-
lans- och resultaträkning. Beslut ska fattas
om hur vinst eller förlust ska disponeras.
Och inte minst, stämman beslutar om den
ska ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
eller inte.

MARKSKÖTSEL

Föreningen har tecknat avtal med Hanve-
dens Entreprenader AB avseende mark-
skötsel fr. o m 1 april.

Entreprenören är densamma som har ut-
fört snöröjning och halkbekämpning under
den gångna vintersäsongen.

Om du som boende har åsikter om hur
markskötseln ska utföras så ska den dia-
logen ske med styrelsen, inte direkt med
Hanvedens Entreprenaders personal.

NYA RÄCKEN

Befintliga träbommar som löper längs
stora parkeringen och som vetter mot
Vendelsömalmsvägen kommer att ersättas
med samma typ av svart metallräcke som
finns på föreningens mindre parkering.

Arbetet kommer sannolikt att under en
kortare period påverka er som hyr p-plats
på berörd parkering.

Mer information om detta och när arbetet
är planerat att utföras kommer senare.

NYA GARAGEPORTAR

Samtliga (3) garageportar till sophusen
kommer att bytas ut pga. åldersslitage och
därmed höga underhållskostnader.

Även plåttaken på sophusen kommer att
ses över och målas om under sommaren.

YTTRE SKALSKYDD

Föreningens yttre skalskydd kommer att
utökas och därmed kommer passage in i
föreningens fastigheter endast kunna ske
med portkod eller passerbricka/blipp.

Den ”vanliga” portnyckeln kommer därefter
inte fungera längre i och med att låscylind-
rarna på samtliga portar, både huvuden-
tréer och bakportar, avlägsnas.

Mer information om när detta arbete kom-
mer att genomföras anslås i portarna.



ÅTERVINNINGSSTATIONEN

Återvinningsstationen (belägen i mellersta
sophuset) erbjuder numera fyra kärl av-
sedda för pappersförpackningar och end-
ast en för tidningar och returpapper.

TRAPPSTÄDNING

Ordinarie trappstädning sker numera på
tisdagar (tidigare måndagar).

HEMSIDAN

Föreningens hemsida, som utan någon
större förändring avseende vare sig layout
eller funktion har varit i bruk sedan 2002,
kommer att förändras.

En översyn pågår och alternativa leveran-
törers lösningar utvärderas.

www.alfageln.net

NYTT ELAVTAL

Föreningen har tecknat nytt vinteravtal på
2 år med Telge Energi.

Avtalet har ett fast pris under perioden
december - mars på 33,3 öre/kWh.

Resten av året är det ett rörligt elpris som
vanligtvis brukar vara lägre.

NYA PERGOLATAK

Taken på uteplatserna på gård 2, 3 och 4
kommer att bytas ut.

Berörda gårdar kommer att aviseras i god
tid innan arbetet påbörjas.

TRÄD

I höstas fälldes ett antal träd inom före-
ningens område. Vissa träd var sjuka och
riskerade att falla omkull medan andra
stod så illa till att rötterna riskerade att
bl. a förstöra kulvertar mellan husen samt
dagvattenbrunnarna.

I den mån det är möjligt så kommer ned-
tagna träd att ersättas med nya i år.

ÖPPETTIDER

Expeditionen och containern avsedd för
grovsopor har öppet kl. 19.00–20:00 vid
följande datum:
· 7, 21 april

· 19 maj

· 2, 16, 30 juni

När expeditionen är stängd hänvisar vi till
styrelsen alternativt förvaltningskontoret
på tel. 010 442 11 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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