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STYRELSEN BUDGETARBETE 
PÅGÅR -
och på kommande styrelsemöte den 4 
februari tar styrelsen beslut om budgeten för 
verksamhetsåret 2020/2021.

I nästa nummer av GunillaBladet blir det en 
redovisning av vilka projekt som avses 
genomföras i föreningen och även vad som 
kommer att gälla beträffande avgifter och 
hyror.

DAGLEDIGA
Onsdag 5 februari

Onsdag 11 mars
Onsdag 15 april
Onsdag 20 maj

klockan 14:30
Samlingslokalen

MOBIL MILJÖSTATION 
lämna farligt avfall
Bromstens plan 4 
kl 18:45 - 19:15

måndag 20 april

Styrelsemöten

4 februari
10 mars
14 april
19 maj

HAR DU FORTFARANDE KVAR? 
RCO-kortet och 
Nycklar ABG 222  
TV xx    TB xx   AL xx (BL, CL, DL & EL).

Ordförande Elin vill gärna få tillbaka dom!

Kom ner med dom på nästa "Öppet Hus".
12 eller 16 februari.

JULGRANSPLUNDRING -
den 18 januari togs granarna bort och i 
samband med det fanns container på plats 
för grovsopor.

OM DET KOMMER
NÅGON SNÖ -
då blir det snöröjning. 

EFS 
(fastighetsskötaren)

finns på 
plats i föreningen
Måndagar ca 9-11
Torsdagar ca 12-15
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Dom senaste årens kostnader för snöröjningen kan utläsas ur 
ovan diagram. Vintern 2018/2019 var kostnaden ca 65 tKr. 
Vad blir kostnaden den här säsongen?

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


Årgång 33, Nr 267 Januari 2020

KOMMANDE

AKTIVITETER

2

UNDER VÅREN 2020
kommer det att finnas  

speciella kärl i "Soprummet"
för matavfallet.

NI kommer att få mer skriftlig
information om detta men
kom gärna ner på nästa "Öppet Hus",

12 eller 16 februari och få reda på
mer om när och
hur det går till.

Lördag 9 maj

STÄDDAG

STAMSPOLNING - i alla lägenheter
för att förebygga skador och
stopp i föreningens samtliga
avloppsrör. Styrelsen har
beslutat genomföra en
renspolning av kök och 
badrumsavlopp.

NI kommer att få mer skriftlig information
om detta men kom gärna ner på nästa "Öppet Hus",

12 eller 16 februari  och få reda på mer om när och hur det går 
till.

BELYSNING I TRAPPHUSEN
det pågår ett utbyte av armaturerna
i trapphusen och i skrivande stund 
är det två nya takarmaturer på
mellanplan i port 27 och 29 samt 
fyra nya väggarmaturer högst upp
i port 11, 13 och 19. Dessutom längst
ner i port 25.
Hoppas de lyser upp er tillvaro! 

BASTUN HAR NYTT AGGREGAT -
det gamla aggregatet hade gjort
sitt och mer därtill. 
Uppvärmningstiden har markant
förbättrats och dessutom går det
att ställa in önskad värme!
Magasinet är till 3/4 fylld med
nya bastustenar och enbart den
övre delen har kvar de 
gamla stenarna. 

" Öppet Hus"

Välkommen att träffa styrelsen

Onsdagen den 12 februari
klockan 19:00 till 20:00 

Söndagen den 16 februari
klockan 13:00 till 14:30

Plats
Samlingslokalen vid port 27

Expeditionstiden på onsdagar 
har upphört och är ersatt 

med 
"Öppet Hus"

Veckoslutet 8 - 10 maj
Container på plats i föreningen!
Info om tider anslås i portarna. 
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LÄGENHETSFÖRSÄLJNINGAR 
i föreningen
En vanlig och återkommande fråga 
från våra medlemmar!  Svaret kan ses 
i ovan diagram för de senaste 10 
åren. Snittet ligger nära 14 st per år.


