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DAGLEDIGA
15 april är inställt

Onsdag 20 maj

klockan 14:30
Samlingslokalen

MOBIL MILJÖSTATION 
lämna farligt avfall
Bromstens plan 4 

kl 19:45- 19:15
20 april

Styrelsemöten

14 april
19 maj

EFS - fastighetskötaren 
undviker tills vidare att göra hembesök hos boende, såvida inte 
ärendet är av mer akut art.

Är det vatten som står och sprutar, stopp i avlopp vill de att 
boende meddelar om de är hemma pga sjukdom så att de kan ta 
till de åtgärder som behövs för att minimera riskerna.

EFS 
(fastighetsskötaren)

finns på 
plats i föreningen
Måndagar ca 9-11
Torsdagar ca 12-15

OBS
STAMSPOLNING -
i alla lägenheter!

blir senarelagd!

Styrelsen har tagit beslut om att INTE genomföra någon 
stamspolning i lägenheterna i nästkommande vecka.

Förhoppningsvis kan den ske någon gång i höst och ni 
kommer att få information i god tid!
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LADDPLATSER
är under utredning! 
Styrelsen håller för 

närvarande på med att undersöka möjligheterna för ett antal 
laddplatser i vår förening.
På nästkommande styrelsemöte måste styrelsen ta några 
princip-beslut för att därefter fortsätta och då förmodligen 
med hjälp av  ett för ändamålet kunnigt företag.

Notera att det finns en koppling mellan solceller och laddplatser.

- blir senarelagt
Avsikten var att ni skulle få 
hämta ut dessa filter på april 

månads "ÖppetHus" men det 

senarläggs till de som avses genomföras i juni månad.

Lördag 9 maj

STÄDDAG

Onsdagen den 10 juni
klockan 19:00 till 20:00

Söndagen den 14 juni
klockan 13:00 till 14:30

Samlinglokalen vid port 27

VENTILATIONSFILTER  - fönster

- blir senarelagt
Av ovanstående skäl 
senarläggs projketet och det
blir förhoppningsvis aktuellt
direkt efter sommaren.

Styrelsen har beslutat att medlem måste göra en anmälan för 
att vara med i projektet. Information om 
anmälningsförfarandet finner ni i nästkommande nummer av 
GunillaBladet

" Öppet Hus" - blir senarelagt!
Med anledning av rådande situation senareläggs de projekt som 
involverar ett flertal medlemskontakter vid ett och samma 
tillfälle i föreningens inte alltför stora lokaler!

Detta med hänsyn till och omtänksamhet för de medlemmar 
som befinner sig i någon av myndigheternas utpekade riskzoner 
samt i avsikt att minimera spridningen av corona-viruset.

Nya preliminära datum för "ÖppetHus" ser du till vänster.

" Öppet Hus"

Välkommen att träffa styrelsen

SOLCELLER
är under utredning! 
Styrelsen har tagit beslut om
att en förstudie skall utföras 

vilken kommer att ligga till grund för ett beslut på 
föreningsstämman. Förhoppningsvis är förstudien klar till 
höstens stämma. Inom någon vecka blir uppgiften tilldelat till 
utvalt konsultföretag.

Veckoslutet 8 - 10 maj

Container på plats i föreningen!
Info om tider anslås i portarna. 

Om inte det blir utökade restriktioner 
avses både städdag och container på 

plats att genomföras.

Hämtning

100 kronor har 
du deponerat? 

Sista chansen att lämna in kortet och få 
tillbaka deponeringen är den 30 april.

Kontakta ordförande Elin.


