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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Årets föreningsstämma kommer att
genomföras torsdagen den 19 maj kl.
19.00 i Sfärens kyrka. Traditionen att
bjuda på lite gott en stund före
stämman fortsätter – från ca kl.18.30
är således alla välkomna på "mingel"
innan vi startar den formella
stämman exakt kl. 19.00. På
stämman redovisas det gångna
räkenskapsåret (kalenderåret 2015).
Dessutom informeras om vad
styrelsen gjort, aktuella frågor tas
upp och medlemmarna har möjlighet
att ställa frågor och utöva sin
rösträtt. Efter stämman bjuds alla på
smörrebröd, öl/vatten och kaffe.
Kallelse med anmälningstalong samt
årsredovisning 2015 delas ut i maj.
Underlaget kommer även att finnas
på vår hemsida.
ÅRETS FÖRENINGSDAG går av
stapeln lördagen den 14 maj från
kl.10.30. Efter städningen bjuder
föreningen på vårbuffé. Årets tema
ännu inte klart. Kom gärna med
förslag!
SOPHANTERING
Vi påminner om att vara noga i
sorteringen av sopor. Följ skyltarna i
soprummen och placera inte sopor
som hör hemma i grovsoprummet
någon annanstans.
De byggsopor som uppkommer vid
renoveringar bör också bortforslas så
snart det är möjligt.

DÖRRUPPSTÄLLARE
Portarna till trapphusen på BA49 och
BA175 är utrustade med ett reglage
som sitter på väggen vid dörren.
Detta reglage har tre lägen:
Grönt (nedåt): Portens normala läge
för öppning och stängning.
Vitt (mitten): Uppställningsläge
vilket gör att porten står öppen för
exempelvis lastning av varor.
Rött (uppåt): Porten i manuellt läge.
Används ej förutom vid fel på
öppningsanordning.
När ni använder uppställningsläge, så
glöm ej att ställa tillbaka till grönt
läge efteråt.
Före 07.00 och efter 22.00 fungerar
inte detta reglage och då används
den manuella ”uppställnings-pinnen”
på dörrens insida istället.
Anledningen till att reglaget finns är
för att den manuella
uppställningspinnen ställer till
problem för dörröppnaren de timmar
automatiken är aktiv. Alltså:
Kl. 07-22: Använd reglaget
Kl.22-07: Använd manuella pinnen

