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EXPEDITIONEN

är öppen 19:00 - 20:00

Bemannas av 

styrelserepresentant

Onsdagen 11 maj

Sanna

Onsdagen 18 maj

Gabriel

Onsdag 25 maj

Suna

Onsdag 1 juni

Sanna

Onsdag 8 juni

Gabriel

Onsdag 15 juni

Maria

Onsdagen 22 juni

Elin

Onsdag 29 juni

Joakim

är öppen 07:00 – 07:30

Måndag och fredag

Bemannas av EFS
(föreningens fastighetsskötare)
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CONTAINER PÅ PLATS  - kommer på fredag. 

Information sätts upp under morgondagen! NYHET: Nu kan du 
boka en tid för att slänga ditt skräp! Containern kommer vara 
låst med bemanning enligt informationen. Om inte angivna 
tider passar dig har du vissa möjligheter att få tid enligt ditt 
önskemål!

VÅRSTÄDNING - blir det på söndag med samling klockan 

13. Information sätts upp under morgondagen.

P-PLATS FÖR MOPED/MC 
öglor har monterats!

BALKONGTVÄTT - en 

provtvättning kommer att ske i 
vecka nr 20. Tre balkonger är 
utvalda. Går det att få rent är 
en av frågeställningarna!

MANGELRUMMET - har öppnats igen 

efter en längre tids avstängning. 
Säkerhetsåtgärderna är genomförda och 
instruktioner för nyttjande av 
mangelrummet är framtagna. Nyckel och 
utbildning krävs för att få använda 
manglarna.

GRILLARNA - från söndagen den 15 maj 

är det åter möjligt att grilla! Styrelsen 
uppmanar användarna att följa de regler 
som gäller före/under/efter grillningen!

http://www.gunillabrf.se/#
mailto:info@gunillabrf.se#
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KOMMANDE

AKTIVITETER

Fredag 13 maj

Container på plats

Söndag 15 maj

Städdag

Måndag 16 maj

Styrelsemöte

Onsdag 18 maj

Daglediga

Torsdag 19 maj

PUB-afton

Måndag 13 juni

Styrelsemöte

I nästa GunillaBlad

- om sommaren som kommer

- expeditionstiderna i juli

- rapport från städdagen

- rapport från balkongtvätten

- rapport från Din åsikt

- och lite till
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RADONMÄTNINGEN - samtliga resultat har kommit 

tillbaka från laboratoriet och utvärdering/sammanställning 
pågår.
Folkhälsomyndigheten är det organ som bland annat ger 
allmänna råd om radon inomhus.
Den 2 januari 2014 beslöt myndigheten att  ändra riktvärdet. 
Numera gäller det att om radonhalten överstiger 200 
becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft anses den utgöra 
olägenhet för människors hälsa. Tidigare var värdet 400 Bq/m3 
för våra byggnader.
Genomsnittliga värdet för de 28 lägenheterna som omfattades 
av mätningen var 116 Bq/m3. Dock är det några lägenheter 
som förmodligen blir aktuella för en ny mätning till hösten. 
När slutrapporten är behandlad av styrelsen kommer den att 
delas ut till lägenheterna där mätningen genomförts 
tilsammans med respektive mätprotkoll.

EFTERLYSNINGAR!
BORTTAGNA CYKLAR OCH BARNVAGNAR har 

förvarats i mer än sex månader och de kommer att bortforslas 
till återvinningscentral inom kort. 

TRÄDGÅRDSGRUPPEN söker personer som har intresse 

att vara med och ta fram förslag till hur våra gårdar skall se 
ut efter det att alla träd tagits ned! Kontakta föreningens 
ordförande Elin i port 23. 

EFTERLYSANDE skyltar kommer att sättas upp på prov i 

utvalda källargångar. Även nödbelysning (när strömmen gått 
lyser dessa) kommer att sättas upp inom kort.

VALBEREDNINGEN söker personer till förtroendeuppdrag 

i  föreningen. Är du intresserad kontaktar du valberdningens 
ordförande Yvonne i port 27.

DIN ÅSIKT ÄR VÄRDEFULL FÖR STYRELSEN 
- skall skorstenen rivas? Eller vara kvar och repareras?
- skall entrèportarna vara kvar? Eller bytas ut?
- skall grillarna vara kvar? Eller flyttas/tas bort?
Du har möjlighet att tycka till om alternativen! 
Det kommer att finnas ett antal fotografier i samlingslokalen 
med de olika alternativen för respektive fråga och du är 
välkommen att se dessa foton och tycka till!
Söndag 15 maj mellan 12:00 och 13:00 samt mellan 16:00 och 
17:00
Måndag 16 maj mellan 17:00 och 17:45
Onsdag 18 maj mellan 14:30 och 16:00 (Daglediga) samt 
mellan 19:00 och 20:00
Torsdag 19 maj mellan 19:30 och 21:00 (PUB-afton)


