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Styrelsemöten

28 september

Motioner till stämman
Det lämnades inte in några 

motioner till årets 
föreningsstämma!

FÖRENINGSSTÄMMAN 
kommer att genomföras

enbart med poströstnings-
förfarande utan fysisk närvaro!

Torsdagen den 21 oktober kl 18:30

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Kallelsen till stämman är redan uppsatt.
Årsredovisningen delas ut i brevlådorna 
i nästa vecka.
Poströstningsformläret delas ut i 
brevlådorna under vecka 40.

Det kommer att finnas en utförlig 
information/instruktion med i kuvertet!

CYKLAR I SKYDDSRUMMEN!
Föreningen har märkt upp cyklarna i 
cykelförråd (skyddsrummen)  med en lapp 
enligt ovan.

Syftet är att ta bort kvarglömda cyklar.

Vill ni behålla Er cykeln så ta bort lappen. 
Notera att detta även gäller cyklar som är 
märkta med ditt namn. 

De cyklar som har märkning kvar 
lördagen 2 oktober kommer att flyttas till 
separat förråd. 

De kan då återfås mot beskrivning eller 
låsnyckel.

Kvarglömda cyklar kommer att avyttras under 
Maj månad år 2022.
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BOENDETILLSTÅND -

det kommer tillbaka då  det finns
besökare/medlemmar som inte
respekterar föreningens 
parkeringsföreskrifter. 
Mer info i kommande GunillaBlad.

Du kan hämta behållare 
och påsar 
lördagen den 1 oktober 
mellan
kl 10:30 - 11:00.

Föreningens Expedition
är stängd tills vidare till följd av
FHM restriktioner/anvisningar!

Vid behov kontakta styrelseledamot, se 
anslagstavlor!

OVK
Under dessa dagar kommer kontroll 
av ventilationen att ske i samtliga 
lägenheter. Information kommer att 
ges i god tid gällande tidsplan och hur 
nyckelhanteringen för dig/er som inte 
är hemma aviserad dag kommer att 
ske. 

CONTAINER PÅ PLATS

Plats: gavel ETV 35

Här ges det tillfälle att slänga grovsopor men dock inte
följande:

Asbest, batterier, bildäck, färgrester, 
gaspatroner, glimtändare, impregnerat virke, 
kemikalier, kondensatorer, lysrörsarmaturer, 
lösningsmedel, mat- & hushållsavfall, spillolja, 
sprayburkar, TV och vitvaror (ex kyl och 
frysskåp).

Förutom mat- & hushållsavfall är ovan sådant som 
medlem själv får transportera till återvinningscentral.

Containern kommer att vara låst och ha bemanning 
enligt nedan.

CONTAINERN ÄR BEMANNAD

Lördag 1 oktober kl 10:30 - 12:00
Hela styrelsen är närvarande.

Lördag 2 oktober kl 14:00 - 15:00
Anders & Jonas är på plats

Söndag 3 oktober Kl 11:00 - 12:00
Oussayma & Örjan är på plats

Placera inte föremål/avfall utanför containern 
när den är obemannad!

EFS 
(fastighetsskötaren)

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

HÅLL I 
HÅLL UT     

HÅLL AVSTÅND 
HÅLL KONTAKT!


