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NYA GOLV I SOPRUMMEN 

Alla soprum ska successivt förses med klinkergolv. Arbetet inleds i mars med ett soprum i 
taget. Golvbeläggningen kommer att ta några dagar att utföra för varje rum och under den 
tiden kommer sopkärlen att stå ute på gården. Vänligen använd andra soprum under tiden.

FÖRENINGSSTÄMMA DEN 17 MAJ   

Årets föreningsstämma kommer att genomföras torsdagen den 17 maj. Traditionen att 
bjuda på lite gott en stund före stämman fortsätter – kl 18.30 är alla välkomna på lite 
mingel, innan vi startar den formella stämman kl 19.00. 

På stämman redovisas det gångna räkenskapsåret  – dvs kalenderåret 2017. Dessutom 
informeras om vad styrelsen gjort, aktuella frågor tas upp och medlemmarna har möjlighet 
att ställa frågor och utöva sin rösträtt. Efter stämman, omkring klockan 21.00, bjuds alla på 
smörgås, öl/vatten och kaffe.

Kallelse med anmälningstalong samt årsredovisning 2017 delas ut i april/maj. Underlaget 
kommer även att finnas på vår hemsida. Årsmötet hålls i samma lokal som förra året på 
Barks väg.

TRÄDGÅRDSARBETE I MARS   

Trädgårdsgruppen kommer att utföra en del arbeten någon gång under andra hälften av 
mars beroende på väder och vind. En container kommer att beställas för detta och efter att 
arbetet har slutförts kan resterande utrymme i containern användas av medlemmarna. När 
containern öppnas för alla kommer det att annonseras på anslagstavlorna i soprummen.



STADGEÄNDRING  

Styrelsen förbereder en ändring av föreningens stadgar. Detta för att möta de nya 
lagkraven på ekonomiska föreningar. Vi passar samtidigt på att modernisera och förtydliga 
stadgarna. De nya stadgarna kommer att tas upp för beslut på föreningsstämman.

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL LADDSTOLPAR 

Föreningen har ansökt till Naturvårdsverket om Klimatklivet för 10 laddstolpar för elbilar. 
Stolparna måste vara av EU-standard Typ 2 för att kunna få det statliga bidraget på 50 
procent av installationskostnaden. Sådana stolpar finns redan i norra Bergshamra på Brf 
Gravyren, Rådjurstigen. Vår ansökan kan beviljas tidigast under sommaren 2018.

DELA ELLER BYTA — NY ANSLAGSTAVLA 

Nu kan medlemmarna annonsera gratis! Sätt upp en lapp på den nya anslagstavlan som 
finns i tvättstugan BA 175. Här kan alla medlemmar byta, hyra, låna, köpa det man 
behöver – verktyg, tjänster, semesterboende etc, etc.

FÖRENINGSDAG DEN 26 MAJ 

Vi påminner om föreningsdagen då vi samlas kl 10.30 för några timmars arbete med den 
gemensamma miljön och avslutar som vanligt med någonting att äta och dricka. Vi 
återkommer med mer info.

KOM IHÅG BANKGIRO OCH SWISH 

VI påminner om att vi nu har bankgiro och swish för betalning av föreningens 
gästlägenhet. PG fungerar alltså inte längre utan använd i stället: 
Bankgiro 444-5052 
Swish 123 271 67 28

AVGIFTSFÖRVALTARE PÅ SBC 

Som tidigare meddelats är Gunilla Lundstedt vår nya avgiftsförvaltare på SBC. Kontakta 
henne för alla frågor kring avgift, avier, lägenhetsregister, lån, pant och kö för p-platser. 
Telefonnumret är 0771-722 722 och e-post: gunilla.lundstedt@sbc.se

Vårvintriga hälsningar
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