Föreningsinformation, Mars 2014
Hej alla, vi börjar med att meddela datum för årsstämman, den kommer ske 24 april kl 18.00,
formell kallelse med plats kommer komma i början av april, men motioner går bra att lämna
redan nu i föreningens brevlåda, märk kuvertet med ”årsstämma”.
Har du intresse för styrelsearbete vänligen kontakta valberedningen, mera information om
detta finns på anslagstavlan.
Vi vill att föreningen ska vara miljövänliga och vara förberedda för framtidens miljökrav så
därför har vi beslutat att vi ska införa sopsortering under ett provår med start under våren,
det kommer finnas kärl för papper, plast, glas och batterier m.m., mer om detta kommer
komma i separat utskick.
Detta är inget som kommer leda till någon högre kostnad då vi har idag 6 sopkärl för
hushållssopor, och vi räknar med när alla är delaktiga i denna kommer vi klara oss på 4 kärl.
I Samband med att vi genomför detta kommer vi flytta all sophantering till ett soprum och
alla maskiner och redskap till det andra, så vissa kommer få lite längre att gå med soporna
och vissa lite längre till redskapen och vi hoppas att alla har överseende med detta
Vi lämnade i förra utskicket med en enkät gällande trädgårdsskötsel, vi har bara fått in ca
hälften av dessa, ni som inte lämnat vänligen gör detta så vi får en så rättvis bedömning som
möjligt.
Ni som inte har hämtat ut era fläktfilter, skicka ett email till jonny@farsnahage.se så kommer
vi överens om tid och plats för ett överlämnande, detta är något som ni måste göra för att
inte försämra ventilationen och riskera att orsaka fuktproblem.
Under våren planerar vi även genomföra en vårstädning med grannsamverkansinformation
samt att vi kommer se till att parkeringen blir sopad, det kan komma att bli så att vi har ett
parkeringsförbud några timmar då denna sopning kommer ske.
Vi kommer få samtliga postlådor utbytta, Boklok tittar just nu över aktuella modeller.
Är det något ni undrar över eller har förslag och idéer så tveka inte kontakt styrelsen.
Har ni problem som är inom lägenhetens garanti kontakta Boklok på kontakt@boklok.se

Med vänliga hälsning
Styrelsen

