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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningens ordinarie stämma den 12 maj
blev tyvärr ett bottennapp när det gäller
antalet besökare. Endast 25 medlemmar
var med och granskade föreningens verk-
samhet under det gångna året och utsåg
ny styrelse (se anslag i porten).

Trenden med färre och färre medlemmar
som deltar på föreningsstämmorna är inte
på något vis bra för föreningen.

Den enskilde medlemmen har i princip
endast ett tillfälle under året att vara med
och påverka, och det är på förenings-
stämman.

NYCKLAR UPPHÖR ATT FUNGERA

Under sensommaren kommer föreningen
byta låscylindrarna till samtliga portar inkl.
bakportarna till källarplanet.

Bytet innebär att portnyckeln ej längre
kommer att fungera till portarna – endast
taggen/blippen samt portkod. OBS! Behåll
portnyckeln i och med att den även fort-
sättningsvis fungerar till cykel- och barn-
vagnsrum.

Behöver ditt hushåll fler taggar/blippar så
går det bra att beställa via Brandbergens
Låshörna. Kostnaden för att göra extra
taggar/blippar står den boende för, inte
föreningen. Som boende kan du nyttja din
inre fond för att finansiera detta.

STÄNG PORTARNA

Tänk på att det inte tillåtet att ställa upp
portarna utan uppsikt under en längre tid.
Föreningen lät installera (och nu bygga ut)
ett elektroniskt låssystem bl. a för att und-
vika oinbjudna gäster (inkl. lösspringande
husdjur) i våra trapphus och källargångar.

NYA RÄCKEN VID P-PLATSER

Arbetet med att byta ut befintliga träbom-
mar som löper längs stora parkeringen
som vetter mot Vendelsömalmsvägen är
nu påbörjat.

Planen att ersätta träbommarna med ett
metallräcke har reviderats pga. allt för hög
kostnad. Istället kommer ett träräcke att
ersätta befintliga träbommar.

ÖPPETTIDER

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

· 30 juni

· 11, 25 augusti

· 8, 22 september

· 6, 20 oktober

· 3,17 november

· 1, 15, 29 december

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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Trevlig sommar!


